INFORMACION SHËNIM PER APLIKANTET PER MBROJTJE NDERKOMBETARE.
(REFUGJAT STATUSIT DHE MBROJTJES PLOTËSUESE)
FILLIMI I AKTIT MBROJTJA NDËRKOMBËTARE 2015

I/E dashur aplikant,
E kam fjalën për aplikimin tuaj të tanishme për mbrojtjen e statusit të refugjatit /
subsidiare.
Unë jam të ju informoj se marrëveshjet e reja për hetimin dhe përcaktimin e kërkesave
për mbrojtje ndërkombëtare (statusi i refugjatit dhe mbrojtja shtesë) dhe leje për të
qëndruar në shtetin do të futet në Aktin e Mbrojtjes Ndërkombëtare 2015 (Akti i vitit
2015), e cila është për shkak të të fillojë nga Tánaiste dhe Ministri për Drejtësi dhe Barazi
në 31 dhjetor 2016.
Sipas Aktit 2015, Zyra e Komisionerit të Aplikimeve për Refugjat (ORAC) është
shfuqizuar dhe përgjegjësia për hetimin e kërkesave për mbrojtje ndërkombëtare është
duke u transferuar në një zyrë të re Mbrojtjen Ndërkombëtare (IPO) në kuadër Irlandez i
Natyralizimit dhe Imigracionit. Gjykata e Apelit të Refugjatëve (RAT) është duke u
zëvendësuar nga një Tribunali Ndërkombëtar Apelit e Mbrojtjes.
Akti i 2015 përmban dispozita kalimtare që kanë të bëjnë me (i) kërkesat për statusin e
refugjatit dhe mbrojtja shtesë të paraqitura me ORAC dhe (ii) ankesat e paraqitura RAT
para fillimit të ligjit 2015.
Për aq sa është e nevojshme në bazë të dispozitave kalimtare të Ligjit 2015, ne do të
jete në kontakt me ju në janar 2017, nëse procedurat e reja në ligjin 2015 do të
zbatohet për aplikimin tuaj ekzistues ose të apelit. Ju gjithashtu mund të kërkohet
në atë kohë për të dhënë informacione shtesë për të ndihmuar në përpunimin e
aplikimit tuaj. Ju lutem vini re se ju nuk duhet të marreni ndonjë veprim derisa të
dëgjoni nga ne.
Në rast se ju ndryshoni adresën tuaj në të njëjtën kohë ju lutem ju këshillojmë te
kontaktoni Qendrën e Shërbimit të Klientit, ORAC / IPO, 79/83 Lower Mount Street,
Dublin 2.
Ky Shënim po kopjohet përfaqësuesve ligjorë.
Irish Natyralizimit dhe Imigracionit dhjetor 2016

Një kopje e këtij shenim informacion, i cili nuk ka për qëllim të japë një interpretim ligjor
të mbrojtjes act nderkombetar është në dispozicion në disa gjuhë në faqen e internetit
ORAC (www.orac.ie) nën mbrojtje zyre nderkombetare.
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