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1. Utkast till EASO:s arbetsprogram 2014
1.1 Inledning

1.2 EASO:s uppdrag

Arbetsprogrammet för Europeiska stödkontoret
för asylfrågor (EASO) omvandlar organisationens
strategi till årliga mål och lägger grunden för
budgetplaneringen. Det här dokumentet ger en
översikt över planerna för EASO:s verksamhet och
utgör det allmänna finansieringsbeslutet för 2014.
EASO-arbetet är av sådan art att man måste kunna
agera snabbt och handlingskraftigt när scenarier,
förhållanden och prioriteringar ändras. Därför är
det viktigt att den verkställande direktören har det
handlingsutrymme som krävs för att agera i enlighet
med detta vid genomförandet av arbetsprogrammet
för 2014.

EASO:s uppdrag är att bidra till genomförandet av
det gemensamma europeiska asylsystemet genom
att ge stöd och underlätta, samordna och stärka det
praktiska samarbetet mellan medlemsstaterna som
ett oberoende kompetenscentrum för asylfrågor.

EASO:s arbetsprogram 2014 hänger samman med
EASO:s fleråriga arbetsprogram 2014–2016, som
fastställer den strategiska ramen för EASO för denna
period.

1) praktiskt och tekniskt stöd till medlemsstaterna,

Under 2014 kommer EASO att lägga mycket
ansträngningar på att stödja EU:s medlemsstater
och Europeiska kommissionen i arbetet för en
enhetlig tillämpning av det reviderade EU-regelverket
på asylområdet som antogs i juni 2013 (dvs. de
gemensamma rättigheter och skyldigheter som
är bindande för alla medlemsstater och EU).
EASO kommer att spela en viktig roll för att stödja
medlemsstaterna i den processen, med hjälp av en
mängd verktyg som utvecklas speciellt för ändamålet.
EASO håller fortfarande på att utveckla sina budgetoch övervakningsrutiner. I detta sammanhang införs
i arbetsprogrammet en ny punkt 1.4 om centrala
resultatindikatorer i linje med Europaparlamentets,
rådets och kommissionens gemensamma strategi
för decentraliserade EU-myndigheter (juli 2012).
Dessutom införs en ny punkt 9.5 om EASO:s interna
kontrollsystem och förvaltning i arbetsprogrammet.
Den sistnämnda punkten har också en nära koppling
till EASO:s genomförande av vägkartan för den
gemensamma strategin för decentraliserade
EU-myndigheter, som stödkontoret kommer att
arbeta med i nära samarbete med kommissionen.
EASO:s arbetsprogram utformas i enlighet med
artikel 29.1 f i Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010
om inrättande av ett europeiskt stödkontor för
asylfrågor (nedan kallad EASO-förordningen).
EASO:s styrelse antog arbetsprogrammet den 16
september 2013 efter att ha mottagit kommissionens
yttrande den 9 september 2013. EASO har skickat
arbetsprogrammet till Europaparlamentet, rådet och
kommissionen. I enlighet med artikel 41.2 kommer
EASO:s arbetsprogram 2014 att finnas tillgängligt på
alla EU-institutionernas officiella språk.

1.3 EASO:s uppgifter
EASO:s huvuduppgift är att underlätta, samordna
och stärka det praktiska samarbetet mellan
medlemsstaterna i de många aspekterna av
asylfrågor. EASO tillhandahåller

2) operativt stöd till medlemsstater med särskilda
behov och till medlemsstater vilkas asyl- och
mottagningssystem är utsatta för särskilt tryck,
bland annat genom att samordna asylstödgrupper
bestående av asylexperter, samt
3) vetenskapligt stöd för EU:s beslutsfattande och
lagstiftning på alla områden som direkt eller
indirekt påverkar asylfrågan.
EASO:s huvudområden är följande:
• Permanent stöd: Att stödja och främja
asylförfarandets gemensamma aspekter genom
gemensam utbildning, en gemensam kursplan
i asylfrågor, gemensam kvalitet och gemensam
information om ursprungsland.
• Särskilt stöd: Skräddarsytt stöd, kapacitets
uppbyggnad, omplacering, särskilt stöd och
särskilda förfaranden för kvalitetskontroll.
• Krisstöd: Att organisera solidaritetsinsatser för
medlemsstater som är utsatta för särskilt tryck
genom att erbjuda tillfälligt stöd och hjälpa
till att reparera eller återuppbygga asyl- och
mottagningssystem.
• Informations- och analysstöd: Att utbyta och
sammanföra information och uppgifter, analyser
och bedömningar på EU-nivå, bland annat genom
gemensamma trendanalyser och gemensamma
bedömningar.
• Stöd till tredjeländer: Att stödja den externa
dimensionen i det gemensamma europeiska
asylsystemet, stödja partnerskap med
tredjeländer för att hitta gemensamma
lösningar, t.ex. genom kapacitetsuppbyggnad
och regionala skyddsprogram, samt samordna
medlemsstaternas åtgärder för vidarebosättning.
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EASO:s principer för att utföra uppgifterna är
• att organisera stöd och bistånd för medlems
staternas allmänna eller specifika behov när det
gäller medlemsstaternas asylsystem,
• att samordna och stimulera operativt samarbete
mellan medlemsstaterna och förbättra kvaliteten,
• att fungera som ett kompetenscentrum för
asylfrågor,
• att organisera gemensamma analyser och
gemensamma bedömningar av asyluppgifter,
• att underlätta och främja gemensamma åtgärder
och samstämmighet på asylområdet,
• att agera med medlemsstaternas fulla stöd,
• att respektera medlemsstaternas ansvar och deras
asylbeslut,
• att samarbeta med kommissionen, Europa
parlamentet och rådet samt EU:s övriga
institutioner, kontor och organ,
• att samarbeta med det civila samhället och
internationella organisationer, samt
• fullgöra sina uppgifter som en serviceinriktad,
opartisk och öppen organisation inom EU:s
rättsliga, politiska och institutionella ramar.

1.4 EASO:s centrala
resultatindikatorer
EASO:s övergripande centrala resultatindikatorer
speglar de behov som medlemsstaterna och
EU-institutionerna uttryckt när det gäller EASO:s stöd
och insatser och EASO:s förmåga att ge detta stöd
och genomföra de insatser som begärs inom ramen
för det gemensamma europeiska asylsystemet i
enlighet med dessa behov.
Följaktligen utgörs EASO:s centrala resultatindikator
av en kvalitetsindikator som ska visa effekterna av
EASO:s stöd för genomförandet av det gemensamma
europeiska asylsystemet.
EASO ger ett konkret mervärde genom att skapa
synergier mellan de 28 medlemsstaterna genom
att underlätta praktiskt samarbete på asylområdet
som samlar medlemsstaternas krafter för att hitta
gemensamma lösningar på gemensamma utmaningar
på asylområdet.
Behovet av EASO:s arbete och dess effekter kommer
att mätas med beaktande av följande:
• De uppgifter som anges i EASO-förordningen, det
reviderade asylregelverket och andra relaterade
EU-handlingar, samt EASO:s framsteg när det
gäller att genomföra insatser för att utföra dessa
uppgifter.

• Förfrågningar från medlemsstaterna,
kommissionen, rådet, Europaparlamentet och
EU:s övriga institutioner, kontor och organ om att
utarbeta och genomföra ytterligare EASO-insatser
för att stödja genomförandet av det gemensamma
europeiska asylsystemet.
• Utvärderande yttranden om EASO:s arbete
från medlemsstaterna, kommissionen, rådet,
Europaparlamentet och EU:s övriga institutioner,
kontor och organ.
I EAOS:s arbetsprogram fastställs ett antal årliga
mål som är strukturerade enligt Smart-principen
(specifika, mätbara, uppnåeliga, realistiska och
tidsbaserade mål). För att mäta EASO:s prestationer
utarbetas indikatorer för varje mål tillsammans med
det förväntade resultatet och tidsramen.

1.5 EASO:s prioriteringar för
2014
Under 2014 kommer EASO att fokusera på att ge
medlemsstaterna stöd för att genomföra de fem
omarbetade rättsakterna som lägger grunden för
den andra fasen av det gemensamma europeiska
asylsystemet, nämligen skyddsgrundsdirektivet
(direktiv 2011/95/EU), Dublin III-förordningen
(förordning (EU) nr 604/2013), mottagandedirektivet
(direktiv 2013/33/EU), procedurdirektivet (direktiv
2013/32/EU) och Eurodac-förordningen (förordning
(EU) nr 603/2013). EASO kommer att spela en
viktig roll för att stödja medlemsstaterna i den
processen, med hjälp av en mängd verktyg som
utvecklas speciellt för ändamålet. Vid utarbetandet
av dessa verktyg har EASO beaktat befintliga bästa
metoder och praktiska samarbetsåtgärder för att
kunna garantera komplementaritet och undvika
dubbelarbete.
EASO:s prioriteringar för 2014
• Stöd till medlemsstaternas genomförande av
det reviderade asylpaketet genom utbildning,
praktiska samarbetsinsatser, information om
ursprungsländer och kvalitetsrapporter.
• Vidareutveckling av EASO:s system för tidig
varning och beredskap.
• Operativt stöd till Grekland i linje med fas II i den
operativa planen, samt särskilt stöd till Italien.
Sammanfattning av EASO:s huvudsakliga
verksamhet under 2014
• EASO kommer att konsolidera och stärka sina
strukturer för permanent stöd för att skapa en
grund för kontinuitet. EASO kommer att fortsätta
uppdatera sina moduler för utbildning och sitt
utbildningsmaterial för att spegla utvecklingen
i EU:s reviderade asylregelverk och annan
utveckling, som exempelvis rättspraxis. Nya
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utbildningsmoduler kommer också att utvecklas
för att möta efterfrågan och behoven hos de
asyltjänstemän som arbetar inom området.
Poolerna med experter och utbildare kommer
att befästas ytterligare, liksom referensgruppen.
Under 2014 kommer EASO att ytterligare stärka
sitt samarbete med medlemsstaterna, Europeiska
kommissionen och rättsväsendet i Europa
bland annat i samband med utarbetandet av
yrkesutvecklingsmaterial och anordnandet av en
avancerad workshop. EASO kommer att fortsätta
sin kvalitetskartläggning och tillhandahålla
sakkunskap kring kvalitetsförfaranden och
kvalitetsmetodik. EASO kommer också att
göra utkast till handböcker och manualer om
genomförandet av EU:s reviderade asylregelverk
i nära samarbete med medlemsstaterna,
kommissionen och, när så är relevant, med FN:s
flyktingkommissariat (UNHCR). EASO kommer att
inrätta ett dokumentationssystem som erbjuder en
samlad källa till information om medlemsstaternas
asylsystem och asylorganisationer, samt om
utvecklingen i EU och medlemsstaterna i
praktiken, i lagstiftningen och i rättspraxis.
EASO kommer att fortsätta att tillhandahålla
information om ursprungsländerna (COI) genom
att vidareutveckla COI-portalen och COI-nätverket
för information om ursprungsländerna, liksom
dokumentationen och det praktiska samarbetet
om denna information. EASO kommer att stärka
de praktiska samarbetsinsatserna (landspecifika,
rättsliga och tematiska) och stärka sina
specialiserade nätverk. Alla EASO:s workshopar,
expertmöten, konferenser och nätverk kommer
att grupperas under rubriken praktiskt samarbete.
EASO:s praktiska samarbetsinsatser följer samma
metodik och är avsedda att producera resultat
som kan följas upp och övervakas inom EASOarbetets bredare kontext.
• EASO kommer att vidareutveckla sina åtgärder
för särskilt stöd i form av åtgärder som riktar sig
till medlemsstater med vissa identifierade och
särskilda behov i samband med genomförandet av
EU:s reviderade asylregelverk (skräddarsytt stöd,
kapacitetsuppbyggnad, omplacering, särskilt stöd
och särskilda förfaranden för kvalitetskontroll).
Under hela 2014 kommer EASO att fortsätta ge
särskilt stöd till Italien i linje med EASO:s plan för
särskilt stöd till landet. Dessutom kommer EASO:s
åtgärder för särskilt stöd, när detta är relevant,
komplettera alla åtgärder som vidtas inom
ramen för mekanismen enligt artikel 33 i Dublin
III-förordningen.
• Inom ramen för genomförandet av EU:s
reviderade asylregelverk och på grundval
av en begäran från en medlemsstat och en
verksamhetsplan kommer EASO att tillhandahålla
krisstöd till medlemsstater som utsätts för särskilt
tryck, genom att sända ut medlemsstaternas
experter i asylstödgrupper eller erbjuda annat stöd
enligt begäran. I detta sammanhang är EASO redo
att fortsätta sin verksamhet i Grekland på grundval

av handlingsplanen om migration och asyl för
Grekland. När så är relevant kommer EASO:s
insatser för krisstöd komplettera åtgärder som
vidtas inom ramen för mekanismen enligt artikel
33 i Dublin III-förordningen.
• EASO kommer att fortsätta utveckla och förbättra
sitt system för tidig varning och beredskap.
Systemet stöder fullt ut och bidrar till den
mekanism för tidig varning, beredskap och
krishantering som föreskrivs i artikel 33 i den
omarbetade Dublin-förordningen. Systemet
medger
–– snabb tillgång till regelbundna och jämförbara
uppgifter från alla medlemsstater om de
viktigaste aspekterna på flöden och nationell
beredskap,
–– aktuella och korrekta analyser från EASO
grundade på en djupgående förståelse för
skillnader och likheter mellan de nationella
asylsystemen,
–– en ökad förmåga hos EASO att ta upp viktiga
frågor direkt med de berörda medlemsstaterna
och att erbjuda skräddarsytt stöd innan
problem blir till kriser,
–– betydande harmonisering och
kapacitetsuppbyggnad på området
uppgiftsinsamling, samt
–– analys genom skapande och utveckling av
särskilda nätverk.
• EASO kommer att inleda sin verksamhet i samband
med stöd till tredjeländer. I det sammanhanget
förväntas EASO nå en budgetnivå som gör det
möjligt att ta upp uppgifter i samband med stöd
till tredjeländer i samråd med kommissionen.
Detta kommer att innefatta stöd till den
externa dimensionen, stöd till partnerskap
med tredjeländer för att hitta gemensamma
lösningar, t.ex. genom kapacitetsuppbyggnad och
regionala skyddsprogram, samt samordning av
medlemsstaternas åtgärder för vidarebosättning.
• EASO kommer att vara redo att spela en
roll i eventuella initiativ om behandling av
asylansökningar tillsammans med experter från
olika medlemsstater.

1.6 Extern utvärdering av EASO
Under 2013 gjorde Europeiska kommissionen
en intern utvärdering av EASO. Utvärderingen
fokuserade på EASO:s effekter på det praktiska
samarbetet inom asylfrågor och inom det
gemensamma europeiska asylsystemet i allmänhet.
Utvärderingens räckvidd var begränsad och målet var
att föreslå snabblösningar som kunde genomföras
och att bidra med en ram till den externa utvärdering
som EASO ska beställa under 2014 enligt artikel 46
i EASO-förordningen. Den interna utvärderingens
resultat var ännu inte tillgängligt vid antagandet

8 — EASO:s arbetsprogram 2014

av det här arbetsprogrammet. EASO kommer att
vinnlägga sig om att beakta rekommendationerna
från utvärderingen vid genomförandet av arbets
programmet 2014.
Som redan nämnts kommer EASO att i enlighet med
artikel 46 i EASO-förordningen beställa en extern
utvärdering senast den 19 juni 2014. Utvärderingen
kommer att analysera EASO:s resultat på grundval
av de referensramar som utfärdats av styrelsen
i samförstånd med kommissionen under 2013.

Utvärderingen kommer att täcka EASO:s inverkan
på det praktiska samarbetet om asylfrågor och
det gemensamma europeiska asylsystemet, med
beaktande av de framsteg som har gjorts inom ramen
för uppdraget. Den kommer särskilt att ta upp det
eventuella behovet av att ändra EASO:s mandat och
vilka ekonomiska konsekvenser en sådan ändring kan
få, samt frågan om förvaltningsstrukturen är lämplig
för EASO:s uppgifter. I utvärderingen kommer de
viktigaste aktörernas synpunkter att beaktas, såväl på
unionsnivå som på nationell nivå.
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2. Översikt över EASO:s personal och
budgetstruktur (1)
VERKSTÄLLANDE
DIREKTÖR

Enheten för
allmänna frågor
och administration

Verkställande
kontor

Bokföring,
internrevision
och kontroll

Centrumet
för information,
dokumentation
och analys

Centrumet för
operativt stöd

Avdelningen
för allmänna frågor

Avdelningen
för information
och dokumentation

Avdelningen
för administration

Avdelningen
för information
om ursprungsland

Centrumet för
utbildning, kvalitet
och sakkunskap

Avdelningen
för specialstöd
och krisstöd

Avdelningen
för utbildning

Avdelningen för den
externa dimensionen
och vidarebosättning

Avdelningen
för kvalitet

Avdelningen
för asylanalys

2.1 EASO:s organisations
struktur 2014
Den verkställande direktören är oavhängig vid
fullgörandet av sina uppgifter och är EASO:s legala
ställföreträdare. Den verkställande direktören
ansvarar bland annat för EASO:s administrativa
ledning och för genomförandet av arbetsprogrammet
och styrelsens beslut.
Den verkställande direktören biträds av enhetseller centrumchefer, räkenskapsförare och ett
verkställande kontor. För närvarande består EASO av
följande fyra enheter/centrum:
(1) Alla siffror angående personal och anslag i detta kapitel ges med
förbehåll för budgetmyndighetens antagande av EU:s allmänna budget
2014.

• Enheten för allmänna frågor och administration
(GAAU)
• Centrumet för information, dokumentation och
analys (CIDA)
• Centrumet för operativt stöd (COS)
• Centrumet för utbildning, kvalitet och sakkunskap
(CTQE)
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2.2 Översikt över EASO:s
personal för 2014
Enligt den fleråriga planen för personalpolitiken
2014–2016 kommer EASO:s personal att öka under
2014, från 77 personer till 84. De ytterligare åtta
tjänster som beräknas för 2014 kommer främst att
rekryteras till EASO-centrumen för de nya uppgifter
som ska utföras.
Fördelningen av personalen under 2014 planeras som
följer:
• 35 administratörer inbegripet alla enhetschefer
och personal som är specialister på praktiskt
samarbete inom asylområdet. Här finns även
utrymme för vissa befordringsmöjligheter. Profilen
för tjänstemän med centrala operativa funktioner
omfattar bland annat specialisering inom
information, dokumentation, analys, operativt
stöd, utbildning, kvalitetssäkring och it.
• 14 assistenter för stödfunktioner.
• 14 utstationerade nationella experter för
asylsamarbetet. Utstationerade nationella
experter rekryteras bland experter på operativt
asylsamarbetet inom de olika områden där EASO
verkar.
• 21 kontraktsanställda tjänstemän för
operativa och administrativa uppgifter inom
följande kategorier: åtta kontraktsanställda i
funktionsgrupp (FG) IV, åtta kontraktsanställda
i FG III, tre kontraktsanställda i FG II och två
kontraktsanställda i FG I.
Jämfört med 2013 kommer EASO att anställa
tre administratörer, en assistent och fyra
kontraktsanställda tjänstemän fler under 2014,
medan antalet utstationerade nationella experter
kommer att minskas med en.
Personalfördelningen per enhet/centrum kommer att
vara följande:
Enhet

Personal
2013

Personal
2014

Verkställande direktör

1

1

Verkställande kontor

6

5

Enheten för allmänna
frågor och administration

27

27

Bokföring, internrevision
och kontroll

2

2

Centrumet för
information,
16
dokumentation och analys

Ännu inte
fastställt
(*)

Centrumet för operativt
stöd

12

Ännu inte
fastställt
(*)

Centrumet för utbildning,
kvalitet och sakkunskap

13

Ännu inte
fastställt
(*)

TOTALT

77

84

(*) Den exakta personaltilldelningen per centrum kommer att fastställas så
snart budgetmyndigheten har fattat beslut om EU:s allmänna budget
2014 och EASO:s personaltilldelning.

2.3 EASO:s budget för 2014
I den preliminära EU-budgeten för 2014 anslås
14 526 000 euro till administrativa och operativa
kostnader för att genomföra de uppgifter som anges i
detta arbetsprogram. I tabellen nedan visas hur EU:s
anslag fördelas per utgiftsavdelning.
Utgifter 2014
Siffror i euro

Åtagandebe
Betalningsmyndiganden bemyndiganden

Avdelning
1 – Personal
kostnader

6 013 000

6 013 000

Avdelning 2 –
Kostnader för
infrastruktur och
drift

2 486 000

2 486 000

Avdelning
3 – Operativa
kostnader

6 027 000

6 027 000

Totala utgifter

14 526 000

14 526 000

Budgeten kommer att genomföras i enlighet med
EASO-förordningen och styrelsebeslut nr 2 om
budgeten för EASO. Styrelsen kommer att informeras
om alla väsentliga ändringar som rör EASO:s
befintliga eller nya operativa aktiviteter.
Avdelning 1: Personalkostnader
Avdelning 1 avser utgifter för personal, dvs.
personalkostnader (t.ex. kostnader för tjänste
uppdrag) och löner. Med tanke på verksamhetens
natur kan även en stor del av kostnaderna för den
operativa verksamheten hittas under avdelning 1.
Avdelning 1 omfattar kostnader för personalens
tjänsteuppdrag, som är direkt knutna till EASO:s
verksamhet. Den omfattar även kostnader för
operativ personal och kostnader för administrativ
personal, som underlättar genomförandet av EASO:s
verksamhet, t.ex. asylstödgrupper, expertmöten och
utbildning.
Avdelning 2: Kostnader för infrastruktur och drift
Avdelning 2 avser utgifter för administrativa
kostnader för bland annat följande:
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• Hyra av byggnader och därmed förenade
kostnader: 665 000 euro.
• Informations- och kommunikationsteknik: 540 000
euro. Observera att avdelning 2 inte omfattar
operativa it-kostnader som kostnaderna för
webbportalen, som ingår i avdelning 3.
• EASO:s styrelsemöten och andra hithörande
administrativa kostnader: 326 000 euro. Observera
att avdelning 2 inte inkluderar kostnaderna för
expertmöten inom den operativa verksamheten,
och inte heller kostnaderna för det rådgivande
forumet, som omfattas av avdelning 3.
• Översättning, information och publikationer:
300 000 euro. Observera att avdelning 2 omfattar

kostnaderna för intern kommunikation, men inte
kostnaderna för att publicera rapporter inom
ramen för de olika operativa verksamheterna,
t.ex. årsrapporten om asylsituationen i EU och
rapporterna med information om ursprungsland,
vilka omfattas av avdelning 3.
• Affärsrådgivning och utvärdering av EASO: 200 000
euro.
Avdelning 3: Operativa kostnader
Följande tabell innehåller en översikt över
budgetförslaget för de olika uppgifterna under
avdelning 3, och utgifterna förklaras närmare i
kommande kapitel.

Avdelning 3

Operativa kostnader

6 027 000

Kap. 31
3101
3102
3103
Kap. 32
3201
3202
3203
3204
3205
Kap. 33
3301
3302
Kap. 34
3401

Stöd för genomförandet av CEAS
Övergripande stöd för genomförandet av CEAS
Årsrapport om asylsituationen
Tidig varning och analys av data
Stöd till medlemsstaternas praktiska samarbete
Övergripande stöd till medlemsstaternas praktiska samarbete (*1)
EASO-utbildning
Kvalitetsprocesser (*2)
Information om ursprungsland
Omplacering, vidarebosättning, externa dimensionen
Stöd till medlemsstater som utsätts för särskilt tryck
Övergripande stöd till medlemsstater som utsätts för särskilt tryck
Krisstöd
Samarbete med partner och berörda parter
Samarbete med partner och berörda parter

380 000
–
130 000
250 000
3 450 000
150 000
1 450 000
800 000
600 000
450 000
2 047 000
150 000
1 897 000
150 000
150 000

(*1) Inklusive en förteckning över tillgängliga språk.

(*2) Inklusive underåriga utan medföljande vuxen och människohandel.
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3. Permanent stöd
Syftet med EASO:s permanenta stöd till
medlemsstaterna är att stödja genomförandet
av det gemensamma europeiska asylsystemet
(CEAS) och att främja och förbättra kvaliteten i
asylförfarandena och asylsystemen. Stödet ska bidra
till att det gemensamma europeiska asylsystemet
genomförs konsekvent inom EU och till att utbyta
kunskaper och färdigheter, organisatoriska
erfarenheter, förfaranden, information, resurser och
bästa metoder. EASO:s permanenta stöd består av
följande:

• EASO-utbildning.
• Kvalitetsstöd till medlemsstaternas asylsystem.
• Information om ursprungsländer.
• Praktiskt samarbete.
• Specifika program, t.ex. EASO:s samarbete med
medlemsstaterna och rättsväsendet i Europa samt
insatser som gäller underåriga utan medföljande
vuxen, förteckningen över tillgängliga språk och
samarbete för att bekämpa människohandel.

3.1 EASO-utbildning
EASO-utbildning
EASO:s mål

EASO strävar efter att stödja medlemsstaterna i deras arbete för att utveckla och bygga upp
personalens kunskaper och färdigheter genom gemensam utbildning av hög kvalitet. EASO:s
utbildning omfattar olika aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet och syftar
till att genomföra det gemensamma asylsystemet genom att bidra till att åstadkomma en
gemensam kvalitetsnivå i hela EU. EASO:s strategi för detta följer två spår – dels utarbetar
EASO relevant utbildningsmaterial, dels anordnar EASO fortbildningskurser för utbildare.
På utbildningsområdet samarbetar EASO också med andra EU-myndigheter, särskilt
Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens
medlemsstaters yttre gränser (Frontex), Europeiska unionens byrå för grundläggande
rättigheter (FRA) och Europeiska polisakademin (Cepol).

Nytt för 2014

EASO kommer att se till att det utbildningsmaterial och de utbildningsverktyg som
utarbetas och uppdateras under 2014 överensstämmer med EU:s reviderade asylregelverk.
I denna process strävar EASO efter att stärka sitt samarbete med relevanta intressenter,
bland annat kommissionen och andra EU-organ och EU:s myndigheter för rättsliga och
inrikes frågor (RIF), som Frontex, FRA och Cepol. I nära samarbete med UNHCR kommer
särskild uppmärksamhet att ägnas åt frågor kring genus, utsatta grupper och kvinnlig
könsstympning. En ny tjänst inrättas specifikt för frågor som gäller genus och utsatta
grupper. En utbildningsmodul om genusfrågor kommer att utarbetas under 2014. Dessutom
kommer EASO att se till att genusrelaterade frågor genomsyrar allt utbildningsmaterial.
Utvecklingen av rättspraxis på EU-nivå och internationell nivå kommer att ägnas särskild
uppmärksamhet.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014
När?
Leverera 12–14 EASO-fortbildningskurser för utbildare Q1–Q4
med målet att utbilda 120–160 nya utbildare.
Leverera tre regionala fortbildningskurser för
utbildare.

Q1–Q4

Ge expertstöd till medlemsstaterna för genomförande Q1–Q4
av EASO-utbildning på e-utbildningsplattformen och
på nationell nivå.

Indikatorer
Antal levererade fortbildningskurser för
utbildare.
Antal utbildade nya utbildare.
Nöjdhetsnivå hos de utbildade.
Antal levererade fortbildningskurser för
utbildare.
Nöjdhetsnivå hos de utbildade.
Antal EASO-utbildningsmoduler som
översatts till EU:s nationella språk av
medlemsstaterna och lagts ut av EASO
på e-utbildningsplattformen.
Antal nationella utbildningstillfällen
som administreras av EASO på
e-utbildningsplattformen.
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Uppdatera upp till sex moduler.

Q1–Q4

Utarbeta upp till två utbildningsmoduler.

Q1–Q4

Organisera ett årligt didaktikseminarium.

Q4

Organisera upp till två möten för nationella
EASO-utbildningskontaktpunkter.

Q2, Q4

Organisera referensgruppens årsmöte.

Q4

Utarbeta upp till två EASO-utbildningshandböcker.

Q1–Q4

Analysera det aktuella systemet för insamling av
utbildningsdata (utbildningscockpit) och utveckla
ett system för rapportering av hur EASO-utbildning
används på EU-nivå och nationell nivå som en del av
EASO:s allmänna dokumentationssystem.
Budget
Personalutgifter

Q2

Antal moduler som uppdaterats och
lagts ut på e-utbildningsplattformen.
Tidsram inom vilken modulupp
dateringarna slutförts.
Antal startade utbildningsmoduler.
Antal moduler som utarbetats och lagts
ut på e-utbildningsplattformen.
Tidsram inom vilken modulerna har
utarbetats.
Antal utbildare som medverkat vid
didaktikseminariet.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Antal deltagare vid mötena för nationella
kontaktpunkter.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
Antal utarbetade EASO-utbildnings
handböcker.
Användning av handböckerna.
Användning av data för rapporterings
systemet.
Användning av resultaten av analysen av
den nuvarande utbildningen.

3202 Utbildning
Centrumet för utbildning, kvalitet och sakkunskap

3.2 Kvalitetsstöd
EASO kvalitetsstöd
EASO:s mål

Nytt för 2014

EASO kommer att kartlägga förfaranden, identifiera, dela och bidra till inrättandet av bästa
metoder.
På grundval av en behovsanalys kommer EASO att hjälpa medlemsstaterna att
kvalitetsförbättra sina asylprocesser genom att utarbeta och dela praktiska verktyg.
EASO kommer att beakta alla relevanta informationskällor under denna process och vid
behov rådgöra med kompetenta intressenter.
EASO kommer att utveckla sina kvalitetsverktyg och sitt material (t.ex. manualer, mallar,
checklistor) för att ge stöd åt medlemsstaternas genomförande av EU:s reviderade
asylregelverk i nära samarbete med kommissionen.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Indikatorer

Organisera upp till tre möten om EASO:s praktiska
samarbete med kvaliteten i asylförfarandet eller det
gemensamma europeiska asylsystemet som tema.

Q1–Q4

Identifiera och dela praktiska verktyg, bland annat
övervakningssystem, för att ge stöd åt kvaliteten i
medlemsstaternas beslutsprocesser i asylfrågor och
andra aspekter av det gemensamma europeiska
asylsystemet.

Q1–Q4

Antal möten.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
Antal identifierade kvalitetsverktyg och
mekanismer.
Uppdaterade kvalitetsprojekt och
förteckningar över initiativ.

Uppdatering av kvalitetsprojekt och förteckningar
över initiativ.
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Organisera upp till sex EASO-workshopar om
praktiskt samarbete för experter för att stödja
utvecklingen av kvalitetsrelaterade verktyg som kan
hjälpa medlemsstaterna i genomförandet av det
gemensamma europeiska asylsystemet.

Q1–Q4

Publicera upp till två kvalitetsprocessverktyg.

Användning av kvalitets
processverktygen.
3203 Kvalitetsprocesser

Budget
Personalutgifter

Antal expertworkshopar.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Antal praktiska verktyg som utvecklats
och publicerats.

Centrumet för utbildning, kvalitet och sakkunskap

3.3 Information om ursprungsland (COI)
Information om ursprungsland (COI)
EASO:s mål

Nytt för 2014

EASO strävar efter att utveckla ett övergripande EU-system för information om
ursprungsland (COI) genom att tillsammans med medlemsstaterna och kommissionen ta
fram och harmonisera standarder genom ett nätverkssamarbete.
När så är möjligt kommer EASO att använda expertkunskaperna hos kompetenta
internationella organisationer som UNHCR, liksom experter från den akademiska världen
och det civila samhället i sitt COI-arbete.
EASO kommer att vidareutveckla EU:s kapacitet för information om ursprungsland (COI)
enligt parametrarna genomförbarhet, effektivitet och harmonisering. EASO kommer att
inrätta och samordna särskilda COI-nätverk, med experter från medlemsstaterna, om
ursprungsländer som är av intresse på EU-nivå. COI-nätverken kommer att sammanställa
de befintliga COI-produkterna och kan framställa nytt material (t.ex. rapporter, faktablad) i
enlighet med EASO:s COI-metodik. Nätverkens resultat kommer att läggas ut på COI-portalen
inom EASO:s allmänna dokumentationssystem.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Indikatorer

Vidareutveckla COI-portalen, koppla samman
nationella och internationella COI-databaser för att ta
fram en synonymordbok och svar på vanliga frågor.
Sammanställa all tillgänglig COI-forskning och
identifiera luckor som behöver fyllas.
Inrätta upp till fem specialiserade EASO-nätverk för
praktiskt samarbete om särskilda ursprungsländer
och anordna inledande möten för vart och ett av
nätverken.
Utvärdera arbetet i de COI-nätverk som inrättades
2013.

Q1–Q4

Antal dokument som portalen länkar till.
Antal databaser länkade till portalen.
Antal användare.
Antal och typ av kartlagda COI-produkter
på medlemsstatsnivå.
Antal inrättade nätverk.
Antal deltagare i nätverken.
Antal inledande möten.

Q1–Q4
Q1–Q4

Q4

Utveckla upp till fem COI-produkter via dessa nätverk, Q1–Q4
baserade på EASO:s COI-metodik.
Se över och förbättra EASO:s COI-metodik.

Q2–Q3

Organisera upp till fyra EASO-möten om praktiskt
Q1–Q4
samarbete om särskilda ämnen som är av intresse för
nätverken.
Organisera upp till två strategiska möten för
COI-nätverk.

Q2, Q4

Antal utvärderingar.
Användning av utvärderingarnas
resultat.
Antal och typ av COI-produkter som
utvecklats via nätverken.
Användning av produkterna.
Översyn av EASO:s COI-metodik.
Användning av översynens resultat.
Användning av EASO:s COI-metodik.
Antal möten.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
Antal möten.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
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Organisera upp till två möten och fortbildnings
tillfällen för nationella administratörer av
COI-portalen.

Q2, Q4

Antal möten.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
Antal och typ av COI-rapporter.
Användning av COI-rapporter.

Producera upp till två EASO-rapporter med
information om ursprungsland eller andra
COI-produkter.

Q2, Q4

Budget

3204 Information om ursprungsland (COI)

Personalutgifter

Centrumet för information, dokumentation och analys

3.4 EASO:s praktiska samarbete
Praktiskt samarbete
EASO:s mål

Nytt för 2014

EASO kommer att anordna aktiviteter för praktiskt samarbete för medlemsstaterna,
kommissionen och andra intressenter, bland annat konferenser, workshopar, expertmöten
och specialiserade nätverk, för att diskutera och agera kring olika frågor med EU-omfattande
betydelse inom asylområdet (t.ex. om politik, tolkning av EU:s asyllagstiftning, situationen i
ursprungsländerna, bästa metoder, krisflöden osv.).
Alla EASO:s landspecifika, rättsliga och tematiska workshopar, expertmöten, konferenser
och nätverk kommer att samlas under rubriken praktiskt samarbete och anpassas till EU:s
reviderade asylregelverk i nära samarbete med kommissionen. EASO:s praktiska samarbete
är ett koncept och en metod som utvecklats med stöd av en arbetsgrupp under de två första
åren av EASO:s verksamhet. Insatserna följer samma metodik och är avsedda att producera
resultat som kan följas upp och övervakas inom EASO-arbetets bredare kontext.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014
Anordna 28 aktiviteter inom praktiskt samarbete (1).

När?
Q1–Q4

Indikatorer
Antal aktiviteter.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av resultatet av varje
aktivitet.

(1) En närmare beskrivning av varje enskild aktivitet inom EASO:s praktiska
samarbete, deras budget och personalanslag finns i respektive avsnitt i
arbetsprogrammet.

3.5 Specifika program
EASO kommer att delta i särskilda program
och utarbeta riktade insatser för att bidra till
genomförandet av arbetet inom särskilda delar av
det gemensamma europeiska asylsystemet i linje

med det reviderade asylregelverket, exempelvis
samarbete med rättsväsendet, underåriga utan
medföljande vuxen och människohandel.
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3.5.1 Samarbete med rättsväsendet
EASO:s samarbete med rättsväsendet
EASO:s mål

Nytt för 2014

För att stödja ett fullständigt och enhetligt genomförande av det gemensamma
europeiska asylsystemet ger EASO stöd till medlemsstaternas rättsväsenden genom ett
gemensamt utarbetande av yrkesutvecklingsmaterial, stimulering av dialog inom EU:s och
medlemsstaternas rättsväsenden och anordnande av avancerade workshopar för personer
inom EU:s och medlemsstaternas rättsväsenden.
EASO:s aktiviteter kommer att utarbetas med respekt för rättsväsendets oberoende och med
beaktande av EU:s och medlemsstaternas rättsväsende samt fokusera på det gemensamma
europeiska asylsystemets rättsliga instrument. Aktiviteterna kommer att genomföras i
samarbete med kommissionen.
Under 2014 kommer EASO att befästa sitt samarbete med EU:s och medlemsstaternas
rättsväsenden. EASO kommer att anordna en konferens med EU:s och medlemsstaternas
rättsväsenden för att lansera sina aktiviteter, publicera det första EASO-materialet
för yrkesutveckling och fortsätta att underlätta dialog och samarbete mellan EU:s och
medlemsstaternas rättsväsenden.
Prestation

Indikatorer

EASO-aktiviteter 2014

När?

Antagande av EASO:s konceptdokument om stöd till
EU:s och medlemsstaternas rättsväsenden.

Q1

Personalutgifter

Centrumet för utbildning, kvalitet och sakkunskap

Konceptdokument antaget.
Antal rättsinstanser som engagerats i
processen.
Organisera en EASO-konferens om praktiskt
Q2, Q3
Organiserade konferenser.
samarbete för personer inom rättsväsendet.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av konferensresultaten.
Organisera ett årsmöte och en avancerad EASOQ4
Antal möten och workshopar.
workshop om praktiskt samarbete för personer inom
Antal deltagare.
rättsväsendet.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Antal rättsinstanser som engagerats i
EASO:s aktiviteter.
Användning av resultatet av årsmötet
och den avancerade workshopen.
Organisera upp till tre EASO-expertmöten för praktiskt Q1–Q4
Antal möten.
samarbete om utvecklingen av EASO:s stöd till
Antal deltagare.
personer inom rättsväsendet.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
Utveckla och distribuera upp till två stödverktyg för
Q1–Q4
Antal stödverktyg som utvecklats och
personer inom rättsväsendet.
distribuerats.
Antal publikationer.
Användning av stödverktygen.
3202 Utbildning
Budget
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3.5.2 EASO:s verksamhet inom ramen för handlingsplanen för underåriga utan
medföljande vuxen
EASO:s verksamhet inom ramen för handlingsplanen för underåriga utan medföljande vuxen
EASO:s mål

Nytt för 2014

EASO kommer att tillhandahålla stöd och utveckla det praktiska samarbetet mellan
medlemsstaterna i frågor som gäller underåriga utan medföljande vuxen inom ramen
för Europeiska kommissionens handlingsplan för underåriga utan medföljande vuxen
(2010–2014) och med beaktande av det övergripande arbetet för skydd av barn och
barnets rättigheter som utvecklats av bland andra kommissionen och FRA. EASO kommer
att fokusera på att identifiera och utveckla kriterier för bästa metoder i samband med
underåriga utan medföljande vuxen som en del av genomförandet av det gemensamma
europeiska asylsystemet.
Under 2014 kommer EASO att befästa tematiska frågor som redan tagits upp och ge
medlemsstaterna stöd inom andra centrala frågor som identifierats i handlingsplanen. EASO
strävar efter att bygga vidare på det praktiska samarbetet och arbetet med andra relevanta
expertgrupper utöver EU-institutionerna, särskilt Europeiska kommissionen, samt andra
EU-myndigheter och organ som Cepol, FRA, Frontex och Europiska polisbyrån (Europol).
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Organisera en årlig EASO-konferens om praktiskt
samarbete om underåriga utan medföljande vuxen.
Organisera upp till fyra tematiska EASO-expertmöten
om praktiskt samarbete om underåriga utan
medföljande vuxen.
Utarbeta och publicera ett dokument om
familjespårning.

Q4

Utvärdera och uppdatera handboken om
åldersbedömning.

Budget
Personalutgifter

Indikatorer

Antal och typ av deltagare.
Användning av konferensresultaten.
Q1–Q4
Antal möten.
Antal och typ av deltagare.
Användning av mötesresultaten.
Q1–Q4
Dokument om familjespårning
utarbetade och publicerade.
Användning av dokumentet om
familjespårning.
Q1–Q2
Handboken om åldersbedömning
utvärderad och uppdaterad.
Användning av utvärderingens resultat.
3203 Kvalitetsprocesser
Centrumet för utbildning, kvalitet och sakkunskap

3.5.3 Människohandel
EASO:s verksamhet för utrotande av människohandel
EASO:s mål
Nytt för 2014

EASO strävar efter att stödja EU:s strategi för utrotande av människohandel (2012–2016)
och en enhetlig tillämpning av denna.
EASO kommer att låta människohandelsaspekten av asylfrågorna genomsyra hela EASO:s
verksamhet och stödja en enhetlig politik.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Deltagande i aktiviteter för samordning av RIF-frågor
för att förebygga och bekämpa människohandel.

Q1–Q4

Organisera ett EASO-expertmöte för praktiskt
samarbete med medlemsstaternas företrädare och
kommissionen om människohandel.

Budget
Personalutgifter

Indikatorer

Antal gemensamma möten.
Antal gemensamma insatser.
Användning av mötesresultaten.
Q1
Antal möten.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
3203 Kvalitetsprocesser
Centrumet för utbildning, kvalitet och sakkunskap
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3.6 Mottagning
Mottagningssystem och mottagningsvillkor
EASO:s mål

EASO kommer att börja bygga upp sin interna kapacitet för
mottagningssystem och mottagningsvillkor i medlemsstaterna och definiera
sin roll med beaktande av tillgänglig expertis på området och bland annat
studier som genomförts av det europeiska migrationsnätverket EMN i ämnet.
Utveckla EASO:s strategi för stöd till medlemsstaternas mottagningssystem
och mottagningsvillkor i enlighet med det reviderade asylpaketet.

Nytt för 2014

Prestation
EASO-aktiviteter 2014

När?

Utarbeta en EASO-strategi för mottagningssystem.

Q4

Organisera ett EASO-expertmöte för praktiskt
samarbete om mottagningssystem och
mottagningsvillkor.

Budget
Personalutgifter

Indikatorer

Strategi för EASO:s roll i fråga om
mottagningssystem klar.
Q2
Organiserade möten.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
3301 Övergripande stöd till medlemsstater som
utsätts för särskilt tryck
Centrumet för operativt stöd

3.7 EASO:s förteckning över tillgängliga språk
EASO:s förteckning över tillgängliga språk
EASO:s mål
Nytt för 2014

EASO kommer stödja medlemsstaternas ansträngningar att lätt få tillgång till alla
tillgängliga språk i de övriga medlemsstaterna genom förteckningen över tillgängliga
språk.
Översyn och uppdatering av förteckningen över tillgängliga språk.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Se över och uppdatera förteckningen över tillgängliga Q1–Q4
språk.

Budgetrubrik
Personalutgifter

Indikatorer

Antal översyner och uppdateringar.
Användning av översynens resultat.
Medlemsstaternas användning av
förteckningen över tillgängliga språk.
3301 Övergripande stöd till medlemsstater som
utsätts för särskilt tryck
Centrumet för operativt stöd
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4. Särskilt stöd
EASO:s system för tidig varning och beredskap kan
visa när EU:s medlemsstater behöver särskilt stöd
till sina asylsystem, vilket kan leda till särskilda
stödåtgärder som gör att medlemsstaterna kan
bli bättre förberedda och ytterligare förbättra
asylförfarandet inom det gemensamma europeiska
asylsystemet. Under hela 2014 kommer EASO
att fortsätta ge särskilt stöd till Italien i linje med
EASO:s plan för särskilt stöd till landet. Dessutom
kommer EASO:s åtgärder för särskilt stöd, när detta

är relevant, komplettera alla åtgärder som vidtas
inom ramen för mekanismen enligt artikel 33 i Dublin
III-förordningen.
Särskilt stöd består av
• skräddarsytt stöd,
• kapacitetsuppbyggnad, och
• omplacering.

4.1 Skräddarsytt stöd och kapacitetsuppbyggnad
Stöd till medlemsstater med särskilda behov
EASO:s mål

Nytt för 2014

EASO kommer att utarbeta åtgärder för att bistå medlemsstaterna vid behov av särskilt stöd
för asyl- och mottagningssystemen.
EASO kommer att utarbeta en EASO-ram för stöd till medlemsstaternas asyl- och
mottagningssystem.
Tillhandahålla kapacitetsuppbyggande aktiviteter för att stärka kritiska områden i de berörda
medlemsstaterna för genomförandet av det gemensamma europeiska asylsystemets
reviderade asylregelverk.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Indikatorer

Tillhandahålla skräddarsydda stödplaner till
medlemsstater med särskilda behov för att stödja
deras kapacitet att hantera sina asylsystem.

Q1–Q4

Utarbeta en EASO-ram för stöd till medlemsstaternas
asyl- och mottagningssystem.
Budget
Personalutgifter

Q4

Antal genomförda särskilda stödplaner.
Tidsram inom vilken EASO kan
tillhandahålla särskilt stöd.
Nöjdhetsnivå bland medlemsstaterna
över de särskilda stödåtgärderna.
EASO:s ram för stöd utarbetad.

3302 Krisstöd
Centrumet för operativt stöd
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4.2 Omplacering
Stöd till omplaceringsaktiviteter på EU-nivå och nationell nivå
EASO:s mål
Nytt för 2014

EASO kommer att främja, underlätta och samordna utbyte av information och bästa metoder
för omplacering inom EU.
Utveckling av särskilda metoder och verktyg för genomförande av omplacering inom EU,
i enlighet med rådets slutsatser om en gemensam ram för genuin och praktisk solidaritet
med medlemsstater vilkas asylsystem utsätts för särskilt tryck, bland annat genom blandade
migrationsflöden och till följd av Europeiska kommissionens meddelande om solidaritet
inom EU (KOM(2011) 835 slutlig).
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Utveckla metoder och verktyg för omplacering
Q1–Q4
grundade på erfarenheterna från EU:s pilotprojekt för
omplacering inom EU från Malta (Eurema) och olika
bilaterala omplaceringsåtgärder.
Deltagande i det årliga forumet om omplacering bland Q3
annat genom tillhandahållande av uppgifter.
Stöd till möjliga omplaceringsåtgärder som
överenskommits på EU-nivå.
Organisera upp till två EASO-expertmöten
för praktiskt samarbete med företrädare för
medlemsstaterna, kommissionen, UNHCR och
Internationella organisationen för migration (IOM).

Budget
Personalutgifter

Q1–Q4
Q2, Q4

Indikatorer
Antal utvecklade metoder och verktyg.
Användning av metoder och verktyg.
Antal och typ av uppgifter som
tillhandahållits.
Användning av uppgifter som
tillhandahållits.
Antal och typ av levererade åtgärder.

Antal möten.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
3205 Omplacering, vidarebosättning, externa
dimensionen
Centrumet för operativt stöd
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5. Krisstöd
I enlighet med EASO-förordningen ska stödkontoret
vara redo att stödja medlemsstater i nödsituationer.
Medlemsstater som utsätts för särskilt tryck kan
begära krisstöd från EASO.
På grundval av asyl- och migrationsplanen för
Grekland kommer EASO att fortsätta sin verksamhet i
landet under EASO:s operativa plan fas II.

EASO utnyttjar sitt mandat i full utsträckning för
att stödja även andra medlemsstater som utsätts
för särskilt tryck och samarbetar med relevanta
organ, t.ex. Frontex, vid tillhandahållandet av detta
stöd. När så är relevant kommer EASO:s insatser för
krisstöd att komplettera åtgärder som vidtas inom
ramen för mekanismen enligt artikel 33 i Dublin
III-förordningen.

5.1 Reserv för asylinsatser
Inrättande och upprätthållande av EASO:s reserv för asylinsatser
EASO:s mål

EASO kommer att upprätthålla en uppdaterad expertpool som fungerar som en effektiv
reserv för asylinsatser, hålla en öppen kommunikation med de nationella kontaktpunkterna
för reserven för asylinsatser om alla frågor som gäller asylstödgrupper och ge stöd i alla
frågor som gäller villkoren för utplacering av asylstödgrupperna.
Under 2014 kommer EASO också att studera EU:s och medlemsstaternas bästa metoder
och verktyg för utplacering av experter.

Nytt för 2014

Prestation
EASO-aktiviteter 2014

När?

Organisera upp till två årliga möten med
medlemsstaternas nationella kontaktpunkter för
reserven för asylinsatser.

Q2

Budget
Personalutgifter

Indikatorer

Antal möten.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
3301 Övergripande stöd till medlemsstater som
utsätts för särskilt tryck
Centrumet för operativt stöd

5.2 Grekland
EASO:s stöd till Grekland
EASO:s mål

Nytt för 2014

EASO kommer att ge krisstöd till Grekland enligt landets begäran. Alla EASO:s stödåtgärder
beskrivs i EASO:s operativa plan fas II för Grekland (OP II) som omfattar perioden från den
1 april 2013 till den 31 december 2014. EASO kommer att hantera och utplacera över 70
experter som utsetts av medlemsstaterna i 55 asylstödgrupper i Grekland 2013–2014.
Eventuella ändringar av OP II på Greklands begäran kan förväntas.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Utplacering av asylstödgrupper och andra
stödåtgärder i Grekland i enlighet med OP II.

Q1–Q4

Budget
Personalutgifter

Indikatorer

Antal asylstödgrupper.
Antal andra stödåtgärder.
Nöjdhetsnivå hos Grekland över
krisstödåtgärderna.
3302 Krisstöd
Centrumet för operativt stöd
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5.3 Beredskap för krisstöd
Stöd till medlemsstater vilkas asylsystem utsätts för särskilt tryck
EASO:s mål
Nytt för 2014

EASO kommer att utveckla övergripande operativa förfaranden och metoder för krisstöd
som kompletterar de förfaranden och metoder som identifierats för tillämpningen av
mekanismen enligt artikel 33 i Dublin III-förordningen.
Utarbeta en plan för utvecklingen av EASO:s framtida krisstöd till medlemsstater under
särskilt tryck i enlighet med det reviderade asylpaketet. Särskilt fokus kommer att ligga
på att se till att personer som behöver internationellt skydd verkligen får tillgång till
asylförfarandena.
Särskild uppmärksamhet ägnas det operativa samarbetet med Frontex och andra
intressenter för att sammanjämka stödåtgärderna.
Prestation

Indikatorer

EASO-aktiviteter 2014

När?

Test av förfarande för samarbete i nödsituationer.

Q1–Q4

Personalutgifter

Centrumet för operativt stöd

Antal testade förfaranden.
Användning av testresultaten.
Organisera upp till två EASO-workshopar om praktiskt Q2/Q4
Antal möten.
samarbete med företrädare för medlemsstaterna,
Antal deltagare.
kommissionen och andra externa experter för att
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
utveckla och testa förfaranden och utarbeta en plan
Antal utvecklade och testade
för krisstöd.
förfaranden.
3302 Krisstöd
Budget
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6. Informations- och analysstöd
Att ha tillgång till korrekt och aktuell information
om aktuella och potentiella flöden av asylsökande
till och inom EU samt tillförlitlig information om hur
de nationella systemen hanterar dessa flöden är
avgörande för att kunna förstå den övergripande
asylsituationen i EU, för att medlemsstaterna ska
kunna förbereda sig så mycket som möjligt och för
att EASO ska kunna tillhandahålla effektivt stöd när
det behövs.
Under 2014 kommer EASO att vidareutveckla ett
dokumentationssystem om medlemsstaternas
asylsystem och asylorganisationer, samt om
utvecklingen i EU och medlemsstaterna i praktiken, i
lagstiftningen och i rättspraxis. Inom detta allmänna
dokumentationssystem kommer EASO att ta de första
stegen mot inrättandet av en databas med rättspraxis
från EU:s och medlemsstaternas rättsväsende i
samband med bestämmelserna i EU:s reviderade
asylregelverk.

EASO kommer också att utveckla ett funktionellt
system för insamling och analys av uppgifter genom
interaktion med gruppen för tillhandahållande av
statistik och använda nätverket för att samla in
återkoppling och förslag till förbättring.
I den nya Dublin III-förordningen föreskrivs nya
behörigheter för EASO. De nya uppgifterna kräver
en avsevärd ökning av anslagna resurser till EASO
för att målen på området ska kunna uppfyllas. Enligt
artikel 33 i den nya Dublin-förordningen ska EASO
spela en central roll vid inrättandet av en ”mekanism
för tidig varning, beredskap och krishantering” på
asylområdet.
Dessutom ska EASO:s årsrapport om asylsituationen
i EU ge en överblick av den allmänna asylsituationen
och av hur det gemensamma europeiska asyl
systemet fungerar.

6.1 EASO:s dokumentationssystem
EASO:s dokumentationssystem
EASO:s mål

Nytt för 2014

EASO strävar efter att utarbeta ett dokumentationssystem om medlemsstaternas asylsystem
samt om utvecklingen i EU och medlemsstaterna i praktiken, i lagstiftningen och i rättspraxis,
i enlighet med det reviderade asylpaketet.
Inom detta allmänna dokumentationssystem kommer EASO att ta de första stegen mot
inrättandet av en databas med rättspraxis från EU:s och medlemsstaternas rättsväsende i
samband med bestämmelserna i EU:s reviderade asylregelverk.
EASO kommer att vidareutveckla detta system, bland annat genom att ta de första stegen
mot upprättandet av en databas med rättspraxis.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Samla in regelbundna uppgifter från medlemsstaterna Q1–Q4
om deras asylsystem.
Ta steg mot upprättandet av en databas med
rättspraxis från EU:s och medlemsstaternas
rättsväsende i samband med bestämmelserna i EU:s
reviderade asylregelverk.
Urval och distribution av relevant rättspraxis från EU
och medlemsstaterna.

Budget
Personalutgifter

Q1–Q4

Indikatorer
Antal medlemsstater som tillhandahåller
de begärda uppgifterna.
Tidsram inom vilken uppgifterna
tillhandahålls.
Uppnådda milstolpar på väg mot
upprättandet av en rättspraxisdatabas.
Antal domslut från EU:s eller
medlemsstaternas domstolar som valts
ut och distribuerats.
Användning av rättspraxisdatabasen.

3103 Tidig varning och analys av data
Centrumet för information, dokumentation och analys
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6.2 Årsrapport om asylsituationen i EU
Årsrapport om asylsituationen i EU
EASO:s mål
Nytt för 2014

EASO strävar efter att tillhandahålla en övergripande överblick av asylsituationen i EU på
årsbasis för beslutsfattare och intressenter i medlemsstaterna och i EU. Rapporten framställs
i samordning med Europeiska kommissionens årsrapport om invandring och asyl.
Årsrapporten om asylsituationen kommer att omfatta en översyn av de viktigaste analyserna
av systemen för tidig varning och beredskap, av det gemensamma europeiska asylsystemets
funktion samt av den rättsliga och politiska utvecklingen. Rapporten grundas på uppgifter
som lämnas av EASO:s nätverk, särskilt generaldirektoratet för inrikes frågor, Eurostat,
medlemsstaterna, UNHCR, Frontex och andra internationella organisationer och icke-statliga
organisationer.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Indikatorer

Upprättande, antagande och publicering av årsrapport Q2
om asylsituationen i EU.

Budget
Personalutgifter

Årsrapporten antagen och publicerad.
Antal intressenter som givit input till
årsrapporten.
Användning av årsrapporten.
3102 Årsrapport om asylsituationen
Centrumet för information, dokumentation och analys
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6.3 System för tidig varning och beredskap
System för tidig varning och beredskap
EASO:s mål

Nytt för 2014

EASO strävar efter att ge medlemsstaterna, kommissionen, rådet och Europaparlamentet
korrekt och aktuell information och analyser om flödet av asylsökande till och inom EU och
om medlemsstaternas kapacitet att hantera detta.
För detta ändamål kommer EASO att samarbeta med generaldirektoratet för inrikes frågor,
Eurostat, Frontex och andra institutionella partner och intressenter.
EASO:s system för tidig varning och beredskap kommer att bidra till den mekanism för tidig
varning, beredskap och krishantering som föreskrivs i artikel 33 i den omarbetade Dublin
III-förordningen.
Insamling och analys av uppgifter på regelbunden basis för att skapa varningar om nya eller
förändrade flöden och medlemsstaternas förmåga att hantera dem, genom insamling och
analys av uppgifter inom ramen för kvantitativa och kvalitativa indikatorer. Kvartals- och
månadsrapporter om den allmänna asylsituationen i EU och ad hoc-rapporter om frågor av
särskilt intresse.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Samla in regelbundna uppgifter från medlems
staterna inom ramen för EASO:s allmänna
dokumentationssystem.

Q1–Q4

Framställa regelbundna rapporter (månads- och
kvartalsvis).
Framställa ad hoc-rapporter.
Organisera två möten för gruppen för tillhanda
hållande av statistik.
Samordna med andra viktiga intressenter inom
aktiviteter i samband med systemet för tidig varning
och beredskap.

Budget
Personalutgifter

Indikatorer

Antal medlemsstater som tillhandahåller
de begärda uppgifterna.
Tidsram inom vilken uppgifterna
tillhandahålls.
Q1–Q4
Antal rapporter.
Tidsram inom vilken rapporterna
framställs.
Användning av rapporterna.
Q1–Q4
Antal rapporter.
Användning av rapporterna.
Q2, Q4
Antal möten.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
Q1–Q4
Antal aktiviteter som utvecklats
tillsammans med andra viktiga
intressenter.
Antal och typ av andra intressenter som
involverats.
3103 Tidig varning och analys av data
Centrumet för information, dokumentation och analys
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7. Stöd till tredjeländer
Under 2014 kommer EASO att kunna vidta
riktade åtgärder för att stödja genomförandet
av det gemensamma europeiska asylsystemets
externa dimension. Insatserna under rubriken
stöd till tredjeländer kommer att vara tekniska

aktiviteter som genomförs för att underlätta det
operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och
tredjeländer inom ramen för EU:s politik för yttre
förbindelser. Dessa initiativ kommer att utarbetas i
samförstånd med kommissionen.

7.1 Vidarebosättning
EASO:s åtgärder för vidarebosättning
EASO:s mål

Nytt för 2014

EASO kommer att utöva en samordnande roll inom informationsutbyte och andra åtgärder
för vidarebosättning som vidtas av medlemsstaterna i samarbete med UNHCR och IOM.
EASO strävar efter att stärka EU:s roll på detta område för att tillgodose flyktingars behov av
internationellt skydd i tredjeländer och visa solidaritet med värdländerna.
EASO kommer att utveckla metoder och verktyg för att stärka medlemsstaternas förmåga att
bidra till vidarebosättning för flyktingar.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Indikatorer

Vidareutveckla metoder och verktyg för att
stärka medlemsstaternas förmåga att bidra till
vidarebosättning för flyktingar och bidra till fortsatt
utvärdering och utveckling av EU:s gemensamma
vidarebosättningsprogram.
Organisera ett EASO-expertmöte för praktiskt
samarbete med medlemsstaterna, kommissionen,
UNHCR, IOM och andra relevanta partner.

Q1–Q4

Antal utvecklade metoder och verktyg.
Användning av metoder och verktyg.

Budget
Personalutgifter

Q3

Organiserat årsmöte med experter.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
3205 Omplacering, vidarebosättning, externa
dimensionen
Centrumet för operativt stöd
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7.2 Den externa dimensionen
EASO:s verksamhet inom den externa dimensionen
EASO:s mål
Nytt för 2014

EASO kommer att vinnlägga sig om att stödja det gemensamma europeiska asylsystemets
externa dimension i samförstånd med kommissionen och inom ramen för EU:s politik för
yttre förbindelser.
EASO kommer att göra ett utkast till sin strategi för den externa dimensionen och införliva
denna i det fleråriga arbetsprogrammet för 2014–2016.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Indikatorer

Organisera en EASO-workshop om praktiskt
samarbete om frågor som rör EASO:s strategi för den
externa dimensionen.

Q1

Börja tillämpa EASO:s strategi för den externa
dimensionen enligt det fleråriga arbetsprogrammet
2014–2016.
Stöd till uppbyggnad av kapaciteten inom asyl- och
mottagningssystemen i tredjeländer som gränsar till
EU, särskilt kapaciteten att erbjuda effektivt skydd.
Stöd till tredjeländer som gränsar till EU i syfte att
tillgodose flyktingars behov av internationellt skydd i
tredjeländer och visa solidaritet med värdländerna.
Stöd till genomförandet av regionala skyddsprogram
och andra åtgärder som är relevanta för hållbara
lösningar i tredjeländer.

Q1

Workshop har organiserats.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av workshopens resultat.
Antal aktiviteter som genomförts under
strategin för den externa dimensionen.

Budget
Personalutgifter

Q1–Q4

Antal involverade tredjeländer.
Antal och typ av stödåtgärder som
genomförts.
Q2–Q4
Antal involverade tredjeländer.
Antal och typ av stödåtgärder som
genomförts.
Q3–Q4
Antal regionala skyddsprogram som
involverats.
Antal och typ av stödåtgärder som
genomförts.
3205 Omplacering, vidarebosättning, externa
dimensionen
Centrumet för operativt stöd
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8. EASO:s ram och nätverk
EASO:s kontext:

UNHCR

STYRELSEMEDLEMMAR

KOMMISSIONEN

OBSERVATÖRSSTATER/
ASSOCIERADE
STATER

RÅDET

PERSONER
INOM
RÄTTSVÄSENDET

EUROPAPARLAMENTET

EASO

EUROPEISKA
UTRIKESTJÄNSTEN

DEN
AKADEMISKA
VÄRLDEN

DET CIVILA
SAMHÄLLET

INTERNATIONELLA
ORGANISATIONER

8.1 Styrelse
Styrelsen är EASO:s styrande och planerande organ.
Styrelsens huvuduppgifter fastställs i artikel 29
i EASO-förordningen, och omfattar bland annat
att utse den verkställande direktören och anta
stödkontorets arbetsprogram samt budget- och
årsrapporter. Styrelsen har det övergripande
ansvaret för att se till att EASO utför de uppgifter det
anförtrotts. EASO:s styrelse består av en ledamot
från varje medlemsstat – utom Danmark, som bjuds

EU-ORGAN

in som observatör vid mötena – två ledamöter från
kommissionen och en ledamot utan rösträtt från
UNHCR. Alla ledamöterna ska utses på grundval
av sin erfarenhet, sitt yrkesmässiga ansvar och sin
höga kompetens i asylfrågor. Danmark bjuds in
som observatör på alla styrelsens möten och andra
relevanta möten.
EASO:s styrelse består alltså av 29 fullvärdiga
ledamöter, en utan rösträtt (UNHCR) och en
observatör.
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De associerade länderna (Island, Liechtenstein,
Norge och Schweiz) bjuds in till diskussionerna som
observatörer, i enlighet med de avtal som ingicks
under 2013.
Frontex bjuds in för att bidra och närvara vid vissa
av styrelsens diskussioner, särskilt i fråga om

asylsituationen i EU, systemet för tidig varning och
beredskap samt situationen i Grekland.
Under 2014 planerar EASO att anordna tre
styrelsemöten. Extra styrelsemöten kan anordnas vid
behov på ordförandens initiativ eller på begäran av
en tredjedel av styrelsens ledamöter.

EASO:s styrelse
EASO:s mål
Nytt för 2014

EASO strävar efter att se till att styrelsen fortsätter att effektivt och ändamålsenligt fullfölja
sina uppgifter som EASO:s styrande och planerande organ.
De associerade länderna kommer att delta som observatörer vid styrelsens möten i enlighet
med de avtal som ingicks under 2013.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Anordna tre styrelsemöten och vid behov anordna
extra styrelsemöten på ordförandens initiativ eller på
begäran av en tredjedel av styrelsens ledamöter.
Budget

Q2–Q4

Personalutgifter

8.2 EASO:s samarbetsnätverk
8.2.1 Samarbete med Europaparlamentet,
rådet och kommissionen
Som decentraliserad oberoende tillsynsmyndighet
med egen förvaltningsstruktur agerar EASO inom
ramen för EU:s politik och institutionella ram. I
detta sammanhang ligger det politiska ansvaret
för asylfrågor hos den kommissionsledamot som
ansvarar för inrikes frågor och det finns därför starka
samarbetskopplingar med kommissionen i fråga
om hela EASO:s verksamhet. Under 2014 kommer
Europeiska kommissionen att uppmanas att yttra
sig om särskilda dokument som ska antas av EASO:s
styrelse i enlighet med de relevanta bestämmelserna
i EASO-förordningen. Regelbundna möten på
alla nivåer och regelbundna policyrelaterade
videokonferenser med generaldirektoratet för
inrikes frågor kommer att hållas under hela
2014. Dessutom kommer EASO att under 2014
samordna utarbetandet av rapporter med
Europeiska kommissionen. EASO och det europeiska
migrationsnätverket kommer att utgå från samma
uppgifter från medlemsstaterna när de utarbetar sina
rapporter, t.ex. EASO:s årsrapport. EASO kommer att
delta i europeiska migrationsnätverkets möten för
nationella kontaktpunkter, sitta med i dess styrelse
och delta i möten i relevanta frågor.
I enlighet med EASO-förordningen kommer EASO
att lämna sitt årliga arbetsprogram och sin årliga
verksamhetsrapport till Europaparlamentet, rådet
och kommissionen. Den verkställande direktören
ombeds med jämna mellanrum rapportera till

Indikatorer

Antal möten.
Antal deltagare.
Användning av mötesresultaten.
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Verkställande kontor

rådet (rättsliga och inrikes frågor) när det gäller
det gemensamma europeiska asylsystemet.
Den verkställande direktören ombeds dessutom
presentera EASO:s arbetsprogram, samt specifika
ämnen som rör EASO:s arbete, för parlamentet.
Under 2014 kommer EASO att spela en stödjande
roll i fråga om den fleråriga budgetramen och den
nya ordningen för EU-finansiering inom området för
asyl och migration. I detta avseende kommer EASO
att tillhandahålla information om EU:s operativa
prioriteringar och om medlemsstaternas särskilda
prioriteringar som kan beaktas för riktad finansiering.
EASO kommer att fullgöra sin institutionella roll
i samband med den mekanism som föreskrivs i
artikel 33 i Dublin III-förordningen genom att agera
och informera de relevanta institutioner som är
engagerade i mekanismens olika steg.

8.2.2 Samarbete med UNHCR och andra
internationella organisationer
EASO fullgör sina arbetsuppgifter i nära samarbete
med FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) och
andra relevanta internationella och mellanstatliga
organisationer.
När det gäller UNHCR samarbetar EASO nära
med flyktingkommissariatet inom alla områden
som omfattas av EASO-förordningen. Under 2013
undertecknade EASO och UNHCR ett samarbetsavtal.
På grundval av detta kommer samarbetet att
förstärkas under 2014 i synnerhet i fråga om
utbildning, kvalitetsprocesser, underåriga utan
medföljande vuxen, vidarebosättning, den externa
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dimensionen av det gemensamma europeiska
asylsystemet och området för särskilt stöd och
krisstöd. Det strukturerade samarbetet kommer att
fortsätta inom alla områden. UNHCR är företrätt
i EASO:s styrelse av en ledamot utan rösträtt och
inbjuds, när så är relevant, att delta i möten i
EASO:s arbetsgrupper. Dessutom kommer UNHCR:s
permanenta sambandskontor med EASO, med bas i
Malta, att fortsätta sin verksamhet under 2014.
Under 2014 kommer EASO också att stå i nära
kontakt med andra relevanta internationella och
mellanstatliga organisationer på asylområdet,
t.ex. Europarådet, General Directors of
Immigration Services Conference (GDISC), forumet
Intergovernmental Consultations on Migration
(IGC) och Internationella organisationen för
migration (IOM). EASO kommer också under 2014
att med jämna mellanrum utbyta synpunkter med
Europarådet och IOM och bidra till deras arbete.
EASO kommer vidare att aktivt bidra till GDISC:s
arbete och delta vid flera av GDISC:s konferenser
och workshopar, eftersom EASO på grundval av en
skriftväxling med IGC med jämna mellanrum bjuds in
till flera av IGC:s arbetsgrupper och den verkställande
direktören bjuds in till IGC:s årliga möte (full round).

8.2.3 Samarbete med EU-organ och
myndigheter för rättsliga och inrikes
frågor (RIF)
Nätverket med EU-organ
EASO främjar ett nära samarbete med andra
EU-organ och ingår i det interinstitutionella
samordningsnätverket. Under 2014 kommer
verksamheten att inriktas på utbyte av arbets
metoder och bästa praxis inom administration och
allmänna frågor, särskilt i fråga om prestationer,
aktivitetsbaserad budgetering och hantering av
intressekonflikter.
Under 2014 kommer EASO att fortsätta att i
samarbete med kommissionen genomföra den
gemensamma strategin för decentraliserade
EU-myndigheter och vägkartan för denna.
EASO kommer att delta i de relevanta aktiviteter
som organiseras under 2014 inom ramen för
prestationsnätverket och det interinstitutionella
samordningsnätverket, som EASO formellt anslöt sig
till 2013.
RIF-myndigheternas nätverk
EASO är också medlem i det interinstitutionella
samarbetet om rättsliga och inrikes frågor (RIF)
tillsammans med Frontex, FRA, Europol, Eurojust,
Cepol, Europeiska byrån för den operativa
förvaltningen av stora it-system inom området frihet,
säkerhet och rättvisa (eu-LISA), Europeiska centrumet
för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
(EMCDDA), Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE)

och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
(Olaf).
Under 2014 kommer EASO att ta över ordförande
skapet för nätverket och anordna ett möte för RIFmyndigheternas chefer. Dessutom kommer upp
till fyra möten med RIF-kontaktgrupperna hållas,
tillsammans med evenemang i anslutning till detta.
Under 2014 kommer nätverket att fokusera på
informationsutbyte i samband med RIF-specifika
frågor för genomförandet av den gemensamma
strategin för decentraliserade EU-myndigheter och
på att undersöka möjligheterna att samordna insatser
inom ramen för de fleråriga RIF-programmen.
Frontex
På grundval av det samarbetsavtal som
undertecknades av Frontex och EASO i september
2012 kommer det befintliga samarbetet att
fortsätta under 2014. Frontex och EASO kommer att
fortsätta bygga upp ett varaktigt samarbete kring
utbildningsprogram, kvalitetsinitiativ och information
om ursprungsland, liksom om krisstödsprogram
som samarbetet med Grekland. Frontex och EASO
kommer dessutom att förstärka samarbetet mellan
sina analytiska enheter om systemet för tidig varning
och beredskap. EASO kommer att samarbeta med
Frontex vid utarbetandet av relevanta aktiviteter
inom den externa dimensionen under 2014. Frontex
och EASO kommer att fortsätta samarbetet med det
civila samhället, bland annat inom sina respektive
rådgivande forum. EASO kommer att fortsätta delta
som medlem i Frontex rådgivande forum under 2014.
FRA
FRA och EASO kommer under 2014 att bygga
vidare på det befintliga samarbetet i enlighet med
samarbetsavtalet som parterna undertecknade
i juni 2013. FRA och EASO kommer att fortsätta
utbyta information, ge varandra input till
forskningsaktiviteter och dela med sig av metoder
för forskning och insamling av uppgifter. Båda
organisationerna kommer att fortsätta samarbetet
på utbildningsområdet. Under 2014 kommer FRA
och EASO att fortsätta samarbeta när det gäller deras
respektive rådgivande verksamheter.
Europol
Europol och EASO kommer under 2014 att bygga
vidare på samarbetet, främst när det gäller systemet
för tidig varning och beredskap och på områdena
människohandel och underåriga utan medföljande
vuxen. Andra samarbetsområden är utbildning, t.ex. i
fråga om identifiering av organiserad brottslighet för
att underlätta utnyttjande av falska eller förfalskade
handlingar vid asylansökan, samt erfarenhetsutbyte
inom EASO:s rådgivande forum och samrådsmetoder.
Cepol
Cepol och EASO kommer att vidareutveckla
samarbetet när det gäller utbyte av
utbildningsmetoder, och EASO är öppet för
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samarbete inom ramen för utbytesprogrammen för
poliser. EASO kommer att vara involverat i eventuella
Cepol-utbildningar om olaglig invandring och
människohandel.

Eurojust
EASO och Eurojust kommer att fortsätta ha
ömsesidiga kontakter och relationer särskilt via det
interinstitutionella samarbetet om rättsliga och
inrikes frågor.

RIF-myndigheternas nätverk
EASO:s mål

Nytt för 2014

EASO strävar efter att förbättra det multilaterala interinstitutionella samarbetet på RIFområdet med särskilt fokus på dels informationsutbyte i samband med RIF-specifika frågor
för genomförandet av den gemensamma strategin för decentraliserade EU-myndigheter,
dels möjligheterna att samordna insatser inom ramen för de fleråriga RIF-programmen.
EASO kommer att vara ordförande för RIF-myndigheternas nätverk under 2014.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Indikatorer

Organisera ett möte med RIF-myndigheternas chefer. Q4

Organisera upp till tre möten med RIFkontaktgrupperna eller evenemang.

Budget
Personalutgifter

8.2.4 Samarbete med den akademiska
världen och rättsväsendet
EASO ägnar särskild uppmärksamhet åt
förbindelserna med den akademiska världen och
med personer inom EU:s och medlemsstaternas
rättsväsenden.
Under 2014 kommer den akademiska världen att
engageras i EASO:s arbete genom olika forum, t.ex.
åtgärder för utbildningsutveckling. Den akademiska
världen kommer att fortsätta spela en viktig roll i det
rådgivande forumet och vid framtida expertmöten.
Under 2014 kommer EASO och personer inom
rättsväsendet att samarbeta bland annat genom
International Association of Refugee Law Judges
(IARLJ) och dess europeiska avdelning, samt genom
Association of European Administrative Judges
(AEAJ).
De konkreta aktiviteter som kommer att genomföras
under 2014 beskrivs ovan i avsnitt 3.5.1.

8.3 Rådgivande forum
Det rådgivande forumet är en mekanism för samråd,
utbyte av information och sammanslagning av

Möte med RIF-myndigheternas chefer
organiserat.
Antal deltagare.
Användning av mötesresultaten.
Q1–Q4
Antal organiserade möten eller
evenemang.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av resultaten av möten eller
evenemang.
2306 Administrativa interna och externa kostnader för
möten
Verkställande kontor

kunskap mellan EASO och berörda parter. Under de
senaste två åren har EASO fördjupat sina förbindelser
med det civila samhället och begärt in synpunkter
på olika områden. Under 2014 kommer EASO att,
i enlighet med EASO:s samrådskalender för 2014,
fortsätta samråda med relevanta organisationer om
specifika teman, med hjälp av de urvalskriterier som
anges i det rådgivande forumets operativa plan. EASO
kommer också löpande att samråda med det civila
samhället när man utarbetar arbetsprogrammet för
2015, årsrapporten och andra produkter, med hjälp
av olika verktyg som har visat sig vara lämpliga och
effektiva så här långt.
Under 2014 kommer EASO att utveckla sin
e-rådgivningsplattform som en vidareutveckling av
samrådssidan på EASO:s webbplats. Plattformen
kommer att användas för samråd via nätet och
annan kommunikation med det civila samhället.
Man kommer även fortsättningsvis att i huvudsak
använda sig av internet för samråd med det civila
samhället. På grundval av erfarenheterna från sina
två första verksamhetsår kommer EASO att anordna
specifika samrådsinsatser för olika målgrupper,
t.ex. för personer inom rättsväsendet. På grundval
av erfarenheterna från liknande evenemang 2012
och 2013 kommer EASO att anordna en konferens
som riktar sig till det civila samhället och ett
plenarsammanträde under fjärde kvartalet 2014.
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Verksamheten i EASO:s rådgivande forum
EASO:s mål
Nytt för 2014

EASO kommer att ha en tvåvägsdialog med relevanta organisationer inom det civila
samhället för att utbyta expertkunskaper och erfarenheter.
EASO kommer att utforska nya samarbetsområden med utvalda organisationer inom det
civila samhället och inrätta en e-rådgivningsplattform.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Indikatorer

EASO kommer att rådgöra med relevanta
organisationer inom det civila samhället.

Q1–Q4

Organisera det rådgivande forumets årliga
plenarsammanträde.

Q4

De civila samhällsorganisationernas deltagande vid
EASO:s årliga konferens om praktiskt samarbete om
underåriga utan medföljande vuxen.
Inrättande av en e-rådgivningsplattform.

Q4

Antal och typ av genomförda samråd.
Antal organisationer man samrått med.
Antal mottagna bidrag.
Användning av mottagna bidrag.
Plenarsammanträde organiserat.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av resultaten från
plenarsammanträdet.
Antal deltagare från civila
samhällsorganisationer.

Budget
Personalutgifter

Q4

E-rådgivningsplattform inrättad.
Antal samråd som inletts på
e-rådgivningsplattformen.
Antal mottagna bidrag.
Användning av mottagna bidrag.
3401 Samarbete med partner och berörda parter
Verkställande kontor
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9. EASO:s administration
9.1 Personalförvaltning
Personalstyrkan ska nå upp till 84 personer under
2014, då ytterligare åtta medarbetare ska rekryteras
under första halvan av 2014.
En årlig utvärdering av personalens prestationer
började genomföras under 2013. Under 2014
kommer EASO att professionalisera sin interna
personalpolitik och personalhantering, bland annat
i fråga om personalutvärdering, bedömning och
fortbildningsverksamhet.

9.2 Ekonomisk förvaltning
EASO kommer att begära anslag på ett sunt och
balanserat sätt och se till att utgifterna kontrolleras
effektivt och ändamålsenligt, så att de nuvarande
och eventuellt nya lagstiftningsuppgifterna
utförs korrekt med vederbörligt beaktande av
kommande resursbegränsningar. Till stöd för
prestationsförvaltningen kommer EASO dessutom
att utarbeta ett gradvis införande av nollbaserad
budgetering per aktivitet så snart som möjligt.
När det gäller EASO:s inkomster utöver det bidrag
från unionen som förts upp i EU:s allmänna budget,
förutses att de avtal som ingåtts med de associerade
länderna ger en ram för deras bidrag från och med
2014.
Fokus för EASO:s utgifter kommer att fortsätta ligga
på att se till att de tillgängliga ekonomiska resurserna
används på bästa sätt i enlighet med principerna om
ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet samt
regelmässighet. I detta avseende kommer utgifterna
att hanteras med strikt tillämpning av EU:s och
EASO:s regler. EASO:s budgetförordning kommer
att ses över när den nya budgetförordningen för
EU-myndigheter kräver detta. Denna normativa
ram kommer att kompletteras ytterligare av EASObeslut vid behov, bland annat om ersättning till
utstationerade eller inbjudna experter.

för att stärka EASO:s roll gentemot medlemsstaterna
när det gäller drift, utbildning och testning av
programvaruapplikationer kopplade till asyltjänster.
Dessutom behöver IKT-sektorns kontinuitet och
infrastruktur befästas och stärkas ytterligare
eftersom antalet användare (från EASO och
medlemsstaterna) kommer att fortsätta öka, liksom
programvarornas komplexitet.
Under 2014 kommer EASO:s IKT-system att
automatiseras fullt ut och bli mycket mer tillgängliga.
Serviceenheten kommer att kontrolleras genom
förfaranden och IKT-servicens tillförlitlighet kommer
att garanteras. Användarnöjdheten kommer att
mätas. System och infrastrukturer bör ha en hög
tillförlitlighet och tjänsterna bör bli användarvänliga
och lättåtkomliga. Utvecklingen för att möta
användarnas förväntningar och formatera EASO:s
rutiner till metodiska applikationer och användbara
rapporter måste komma igång. Slutligen bör ett nytt
undersökningsområde inrättas, där IKT-personalen
kan upptäcka sårbarheter och ytterligare undersöka
olika sätt att förbättra hur IKT-systemen, inom ramen
för säkerhetsåtgärderna, på bästa sätt kan tjäna
EASO:s personal och uppdragets mål.
Riskanalyser kommer att göras inom följande
huvudområden inom den administrativa IKTverksamheten: serviceenheter, systemadministration,
utveckling, projektledning, planer för återhämtning
efter katastrofer och backupsystem för data. Därefter
kommer regelbundna översyner att göras för att
uppdatera eller inrätta förfaranden, arbetsflöden
och mätningar i enlighet med resultaten av
riskanalyserna. Vidare förväntas stöd från externa
konsulter och provövningar för att synkronisera och
jämföra interna resultat med de senaste tendenserna
inom informations- och kommunikationsteknik.
Riskanalyser av operativa programvarusystem
kommer att göras och förberedelser för
penetrationstest kommer att påbörjas.
Under 2014 kommer IKT-avdelningen att i huvudsak
fokusera på
• dokumenthanteringssystem,

9.3 Kontraktshantering
Till följd av upprättandet av flera fleråriga rättsliga
åtaganden 2013, särskilt avseende projekt av
strategisk betydelse för EASO, kommer särskild
uppmärksamhet att ägnas en sund hantering av de
berörda stöden och offentliga kontrakten.

9.4 It-förvaltning
Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas sektorn
för informations- och kommunikationsteknik (IKT)

• genomförande av säkerhetsnormer och
säkerhetsbestämmelser,
• planer för återhämtning efter katastrofer,
• planer för affärskontinuitet,
• förberedelser för ett sekundärt operativt
it-centrum,
• schemaläggning av den externa
säkerhetsprovningen.
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9.5 Kommunikation
EASO kommer att bygga vidare på det arbete som
gjordes under 2012–2013 för kommunikation med
allmänheten för att informera om EASO:s roll,
värderingar, aktiviteter och arbete i enlighet med de
principer som beskrivs i kommunikationsstrategin.
EASO:s kommunikationsaktiviteter kommer också
att syfta till att förstärka det praktiska samarbetet
mellan medlemsstaterna. EASO:s viktigaste
kommunikationskanal är EASO:s webbplats (http://
www.easo.europa.eu). Den kommer att kompletteras
med ett antal andra olika kanaler för att framhålla
EASO:s huvudbudskap, dvs. följande:
• Stöd är vårt uppdrag.

om så bred spridning som möjligt och därmed stärka
vår trovärdighet. EASO:s webbplats kommer att vara
navet i vårt kommunikationsarbete. EASO kommer
att undersöka möjligheterna att vidareutveckla
och modernisera webbplatsen i enlighet med
återkoppling från användarna och genom att använda
bästa metoder från liknande webbplatser. Exempel
på andra kommunikationskanaler är
• skriftliga och audiovisuella medier,
• deltagande i evenemang (t.ex. EU:s öppet
husdagar, offentliga frågestunder och andra
evenemang, bland annat stora, politiskt viktiga
evenemang),

• Solidaritet i praktiken.

• presentationer och utställningar av EASO:s arbete
och verksamheter,

• Gemensamma värderingar, kvalitet och solidaritet.

• publikationer och rapporter,

• Mervärde för EU och dess medlemsstater.

• EASO:s månatliga nyhetsbrev,

EASO kommer att på ett öppet sätt förmedla sitt
huvudbudskap via flera kanaler för att försäkra sig

• pressmeddelanden, och
• dagliga pressutdrag (för internt bruk).

EASO:s kommunikationsverksamhet
EASO:s mål

Nytt för 2014

Kommunicera och sprida kunskap om EASO:s roll, värderingar, aktiviteter och arbete i
enlighet med EASO:s kommunikationsstrategi.
EASO kommer att fokusera på uppgiften att underlätta, samordna och stärka det praktiska
samarbetet mellan medlemsstaterna kring asylfrågornas många aspekter.
EASO kommer att uppdatera sin kommunikationsstrategi, se till att implementera sin
visuella identitet och vidareutveckla funktionerna på webbplatsen.
Prestation

EASO-aktiviteter 2014

När?

Indikatorer

Ge ut minst nio nummer av EASO:s nyhetsbrev.
Organisera ett informations- och nätverksmöte
för EU-medlemsstaternas presstalespersoner som
ansvarar för inrikes frågor.

Q1–Q4
Q3–Q4

Uppdatering av EASO:s kommunikationsstrategi.

Q1–Q2

Ökning av antalet prenumeranter på nyhetsbrevet.

Q1–Q4

Utfärdande av minst åtta pressmeddelanden.

Q1–Q4

Följa pressens bevakning av EASO och lägga ut de
viktigaste artiklarna på webbplatsen.
Intern distribuering av dagspressutdrag.

Q1–Q4

Minst sex intervjuer på hög nivå i pressen.
Se till att alla EASO:s publikationer och översättningar
håller högsta kvalitet.
Se till att EASO:s visuella identitet genomförs fullt ut.
Öka antalet besökare på EASO:s webbplats.

Q1–Q4
Q1–Q4

Antal utgivna nyhetsbrev.
Informations- och nätverksmöte
organiserat.
Antal deltagare.
Nöjdhetsnivå bland deltagarna.
Användning av mötesresultaten.
Uppdaterad kommunikationsstrategi
antagen.
Procentuell ökning av antalet
prenumeranter på nyhetsbrevet.
Antal pressmeddelanden.
Användning av pressmeddelandena.
Antal artiklar i pressarkivet.
Antal artiklar utlagda på webbplatsen.
Antal internt distribuerade
dagspressutdrag.
Antal intervjuer på hög nivå i pressen.
Antal EASO-publikationer och
översättningar slutförda.
Användning av EASO:s visuella identitet.
Procentuell ökning av antalet besökare
på EASO:s webbplats.

Q1–Q4

Q1–Q4
Q1–Q4
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Korta svarstider på förfrågningar från allmänhet och
press.
Effektiv hantering av EASO:s info-brevlåda.
Budget

Personalutgifter

9.6 Interna kontrollsystem och
förvaltning
9.6.1 EASO:s genomförande av den
gemensamma strategin för
decentraliserade EU-myndigheter
Under 2014 kommer EASO att fortsätta att
genomföra den gemensamma strategin för
decentraliserade EU-myndigheter och vägkartan för
denna som antogs 2012.
Som nystartad myndighet uppfyller EASO redan
ett flertal av de mål som anges i den gemensamma
strategin och vägkartan, och har under de
föregående åren börjat genomföra relevanta
åtgärder för detta.

Q1–Q4

Tid för besvarande av förfrågningar.
Användning av svaren.
Q1–Q4
Antal begäranden och svar.
Tid för besvarande av begäranden.
Användning av EASO:s info-brevlåda.
2309 Administrativa kostnader för översättning och
tolkning.
2310 Administrativa publikationer.
2311 Kommunikation.
Verkställande kontor.

Den 20 till 24 maj och den 21 till 25 oktober
2013 besökte Europeiska revisionsrätten EASO
för en första externrevision. På grundval av
revisionsrättens rekommendationer har EASO infört
förbättringsåtgärder, särskilt inom området för
budgetgenomförande och rekryteringsförfaranden.
Under 2014 kommer EASO att fortsätta anpassa
sina aktiviteter och processer i enlighet med
revisionsrättens rekommendationer.
Dessutom besökte kommissionens tjänst för
internrevision EASO den 7 och 8 november 2012
och den 11 till 19 april 2013 för att utveckla
sin bedömning av EASO. På grundval av den
bedömningen upprättade EASO en handlingsplan
i samband med de interna kontrollnormerna, som
började genomföras under 2013. Vidare antogs en
omfattande strategisk plan för internrevision för
2014–2016 av styrelsen under 2013.

• Uppföljningsåtgärder efter utvärderingar.

I linje med handlingsplanen för de interna
kontrollnormerna och den strategiska planen för
internrevision för 2014–2016 kommer EASO att
under 2014 ytterligare förstärka genomförandet
av de interna kontrollnormerna genom följande
åtgärder:

• Bedrägeribekämpning.

• Inrätta en etisk ram.

• Aktivitetsbaserad budgetering och
aktivitetsbaserad förvaltning.

• Utarbeta en ram för årlig personalutvärdering och
-utveckling.

Under 2014 kommer EASO dessutom att inrikta sig
specifikt på följande:
• Intressekonflikter.

9.6.2 Interna kontrollsystem
och genomförande av
rekommendationerna från
revisionsrätten och enheten för
internrevision

• Utöka användningen av resultatindikatorer.
• Införa en riskhanteringsprocess.
• Förstärka EASO:s struktur för e-förvaltning.
• Inrätta en ram för affärskontinuitet.

Den 23 november 2012 antog EASO:s styrelse de
interna kontrollnormerna för effektiv förvaltning (1).
(1) Följande interna kontrollnormer för effektiv förvaltning gäller
för EASO: 1. Uppdrag. 2. Etiska och organisatoriska värderingar.
3. Personalfördelning och rörlighet. 4. Personalutvärdering och
utveckling. 5. Mål och resultatindikatorer. 6. Riskhanteringsprocesser.
7. Operativ struktur. 8. Processer och förfaranden. 9. Ledningskontroll.
10. Affärskontinuitet. 11. Dokumenthantering. 12. Information
och kommunikation. 13. Redovisning och finansrapportering.

14. Utvärdering av aktiviteter. 15. Bedömning av interna kontrollsystem.
16. Intern granskningskapacitet.
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10. Bilagor
10.1 EASO:s offentliga kontrakt och rättsliga åtaganden under 2014
Operativ
verksamhet

Åtgärd
inom
Kontraktets ämne
arbets
programmet

Kontraktets
värde

Typ av
kontrakt

Samarbete med Avsnitt 8.3
partner och
berörda parter

Organisering av
150 000 euro Särskilda
evenemang och
kontrakt för
kringtjänster för det
tjänster
rådgivande forumet

Fortbildning

Avsnitt
3.1

Fortbildning

Avsnitt
3.1

Fortbildning

Avsnitt
3.1

It-stödtjänster
för uppbyggnad
av EASOutbildningsmodul
fas 2
Värdtjänster
för EASOutbildningsplattform
fas 2
Förvärv av databas
för EASO-utbildning
fas 1
Experttalare
till konferens i
Luxemburg för
personer inom
rättsväsendet
Catering till
konferens i
Luxemburg för
personer inom
rättsväsendet
It-underhåll och
utvecklingstjänster
för COI-portalen.

Specialprogram Avsnitt
3.5.1

Specialprogram Avsnitt
3.5.1

Information om Avsnitt
ursprungsland 3.3
Tidig varning
och beredskap

Avsnitt
6.3

Upphandlings-/ Tidsram
kontraktsför för start
farande

130 000 euro Ramkontrakt
för tjänster

EASO
Q3
ramkontrakt
EASO/2013/113
EASO/2013/116
EASO/2013/117
EASO/2013/121
Öppet
Q1
förfarande

120 000 euro Ramkontrakt
för tjänster

Öppet
förfarande

Q1

60 000 euro

Förhandlat
förfarande till
lågt värde
Förhandlat
förfarande till
lågt värde

Q1

Direktkontrakt Förhandlat
för tjänster
förfarande till
lågt värde

Q2

15 000 euro

15 000 euro

Direktkontrakt
för leveranser
och tjänster
Direktkontrakt
för tjänster

Q2

150 000 euro Särskilda
kontrakt för
tjänster

EASO ramavtal Q2
EASO/2013/101

Programvarulicenser 150 000 euro Särskilda
kontrakt för
leveranser

Europeiska
Q1
kommissionens
ramkontrakt
(DIGIT) SACHA
II
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10.2 EASO:s publikationer och översättningar 2014
Publikation

Antal språk

1

EASO:s arbetsprogram 2014

24

2

EASO:s årliga verksamhetsrapport

24

3

EASO:s budget

24

4

Årsrapport om asylsituationen i EU

5

5

Två COI-rapporter eller COI-produkter

5

6

Två EASO-yrkesutvecklingsverktyg för personer inom rättsväsendet

5

7

Två verktyg för EASO-kvalitetsprocesser

5

8

Åldersbedömningshandbok

5

9

Familjespårningsdokument

5

10

Fyra EASO-utbildningsmoduler

1

11

Fyra uppdateringar av EASO-utbildningsmoduler

1

12

EASO:s utbildningsbroschyr

1

13

Två EASO-utbildningshandböcker

1

HUR HITTAR MAN EU:S PUBLIKATIONER?
Gratispublikationer
• Ett enskilt exemplar
genom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
• Flera exemplar/affischer/kartor
hos Europeiska unionens representationer (http://ec.europa.eu/represent_sv.htm),
hos delegationer i länder utanför EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_sv.htm),
genom att kontakta nätverket Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_
sv.htm) eller ringa 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratis inom hela EU) (*).
(*) Varken informationen eller samtalen kostar i regel något (men vissa operatörer, telefonkiosker och hotell kan ta betalt för
samtalen).

Avgiftsbelagda publikationer
• Genom EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Avgiftsbelagda prenumerationer
• Genom ett av Europeiska unionens publikationsbyrås försäljningsombud
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_sv.htm).

Europeiska stödkontoret för asylfrågor
EASO:s arbetsprogram 2014
Luxemburg: Europeiska unionens publikationsbyrå
2013 — 37 s. — 21 × 29,7 cm
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