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* Dette workflow supplerer hotspot-workflowet, der omfatter screening og den første sikkerhedskontrol 

 

 

                                                    

Tilsagn om pladser fra medlemsstaterne 

Formidling af oplysninger til migranter i hotspotområder* eller andre udvalgte 
lokaliteter på det græske fastland 

[EASO (omfordeling)/UNHCR (asylprocedure)] 

Henvisning af sager til indkvartering i UNHCR-udlejningsordningen 
[EASO/UNHCR] 

Sager, der er henvist til indkvartering, indsendes senest kl. 18.00 hver dag af 
UNHCR til asyltjenesten for at reservere tid til registrering 

Registrering af sager hos den græske asyltjenestes lokale kontor, herunder 
sikkerhedskontrol i relevant database ved omfordeling i anden fase 

[græsk asyltjeneste/EASO] 

Forelæggelse af sager for tilflytningsmedlemsstaterne 
[græsk Dublinenhed] 

Svar fra tilflytningsmedlemsstaten, herunder eventuelle samtaler af 
sikkerhedsmæssige årsager i behørigt begrundede tilfælde 

[tilflytningsmedlemsstat/græsk Dublinenhed] 
Den græske asyltjeneste informerer UNHCR og IOM for at sikre, at ansøgerne 
melder sig hos asyltjenesten, og at IOM er bekendt med det antal sager, der 

henvises 

Meddelelse om den positive afgørelse til ansøgeren og forelæggelse af listen for 
IOM 

[græsk Dublinenhed] 
Det anbefales, at IOM, EASO og de respektive forbindelsesofficerer er til stede 

Sundhedskontroller og forudbestilling af flyvninger/charterfly 
[IOM] 

Kulturel vejledning 
[IOM] 

IOM henviser specifikke sager til EASO for yderligere opfølgning for at forhindre flugt  

Flyvning  
[IOM] 

Ankomst, behandling af asylansøgningen og de første skridt i retning af integration 
[tilflytningsmedlemsstat] 
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Afviste sager 
henvises til den 

nationale 
asylprocedure 

Migranter, der 
nægter overførsel, 

henvises til den 
nationale 

asylprocedure 

Medlemsstaterne 
bør sikre, at 

informations-pakker 
forud for afrejse er 

tilgængelige 

Logistik i forbindelse 
med indkvartering og 

for at sikre, at 
oplysninger 
videregives  

[UNHCR] 

Logistik fra og til 
indkvartering 

[UNHCR] 

Logistik fra og til 
indkvartering 

[UNHCR] 

Logistik fra og til 
indkvartering 

[UNHCR] 

Logistik fra og til 
indkvartering 

[UNHCR] 

Logistik fra 
indkvartering 

[IOM] 


