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1. Poslání, úkoly a priority úřadu EASO
1.1. Úvod
V posledních letech byly v rámci rozvoje společného evropského azylového systému učiněny významné kroky s cílem
vytvořit politické a právní nástroje a nástroje finanční podpory v oblasti azylu.
Právní nástroje EU, na nichž je založena druhá fáze tohoto systému, představují právní základ pro větší harmonizaci
a stanovují vyšší standardy kvality, čímž zajišťují jednotné statusy, kvalitní společné podmínky ochrany a společné
charakteristiky azylového řízení pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu. Strategické směry pro další rozvoj
oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV) přijaté Evropskou radou v červnu 2014 navíc stanovují priority a cíle v této
oblasti a požadují, aby úřad EASO hrál významnější úlohu, zejména pokud jde o podporu soudržného uplatňování
acquis. Kromě toho nastupující předseda Evropské komise v politických směrech pro příští Evropskou komisi,
představených v červenci 20141, počítá s výraznějším zapojením úřadu EASO do pomoci orgánům členských států
a orgánům třetích zemí. Sdělení Komise „Otevřená a bezpečná Evropa: cesta k realizaci“2 a sdělení Komise „o práci
pracovní skupiny pro Středomoří“3 stanovují příslušné činnosti v oblastech odpovědnosti úřadu EASO. Konečně
nový víceletý finanční rámec na období 2014–2020, včetně nového Azylového, migračního a integračního fondu,
představuje základ pro finanční podporu EU v oblasti azylu, včetně přidělování finančních prostředků pro agentury EU.
Pro dosažení skutečného společného evropského azylového systému má zásadní význam soudržné, komplexní
a jednotné uplatňování přepracovaného souboru předpisů EU týkajících se azylu. V tomto rámci je úřadu EASO
přidělen úkol prosazovat soudržné uplatňování předpisů a podporovat harmonizované postupy, které vedou ke
sbližování rozhodnutí přijímaných v obdobných situacích. V této souvislosti bude úřad EASO v roce 2015 nadále hrát
ústřední roli, pokud jde o podporu členských států a přidružených zemí účastnících se činnosti úřadu EASO4, jakož
i orgánů EU při dosahování těchto cílů prostřednictvím opatření v rámci pokročilé praktické spolupráce, odborných
znalostí, společných analýz a podkladů pro tvorbu politiky založené na důkazech.
Roční pracovní program úřadu EASO na rok 2015 v tomto ohledu stanovuje obecné plány pro činnosti úřadu EASO
a představuje celkový základ pro roční rozpočtové plánování podle činností. Pracovní program úřadu EASO na rok
2015 je v souladu se společným přístupem k decentralizovaným agenturám EU a příslušným plánem, které vyzývají
ke komplexnímu přístupu k ročnímu a víceletému plánování ve vazbě na plánování zdrojů. Tento pracovní program je
tudíž vypracován v obecném rámci popsaném ve víceletém pracovním programu úřadu EASO na období 2014–2016,
který obsahuje strategický kontext a cíle úřadu EASO na toto období. V tomto dokumentu jsou naplánovány činnosti,
na jejichž základě jsou navrženy odhadované příjmy a výdaje, jakož i plán pracovních míst.
V souladu s čl. 29 odst. 1 písm. f) nařízení o úřadu EASO přijala pracovní program dne 22. září 2014 správní rada.
Stanovisko Evropské komise, které bylo přijato dne 27. srpna 2014, bylo náležitě vzato v potaz.
Při provádění pracovního programu na rok 2015 budou zohledněny výsledky vnitřního hodnocení, které provedla
Evropská komise v roce 2013, jakož i nezávislého hodnocení probíhajícího v období od října 2014 do října 2015.
Hodnocení činností úřadu EASO a jejich dopadu a přidané hodnoty má velký význam pro celkovou účinnost
a efektivitu práce úřadu.
Nicméně vzhledem k povaze činnosti úřadu EASO a potřebě včas a aktivně reagovat na měnící se situaci, okolnosti
a priority správní rada výkonnému řediteli povolila rozhodovat o změnách pracovního programu na rok 2015
a ponechat si nezbytnou flexibilitu, aby při provádění pracovního programu mohl odpovídajícím způsobem reagovat.
Ve věci rámce pracovního programu na rok 2015 úřad EASO konzultoval poradní fórum a agentury působící v oblasti
spravedlnosti a vnitřních věcí. Úřad EASO obdržel příspěvky od organizací občanské společnosti, jmenovitě od organizace
Asylum Research Consultancy, Nizozemské rady pro uprchlíky, Evropské rady pro uprchlíky a exulanty, Řecké rady pro
uprchlíky, Mezinárodní organizace pro migraci, Mezinárodní rady pro rehabilitaci obětí mučení, Norské organizace
pro žadatele o azyl a Londýnské univerzity, jakož i od čtyř agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí
(EMCDDA, Eurojust, CEPOL a Europol). Všechny obdržené příspěvky byly pečlivě prostudovány a náležitě vzaty v úvahu.
1

http://ec.europa.eu/about/junckercommission/docs/pg_cs.pdf

2

COM(2014) 154 final http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/elibrary/documents/basicdocuments/docs/an_open_and_secure_europe__making_it_happen_cs.pdf

3

COM(2013) 869 final http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/whatisnew/news/news/docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_
mediterranean_en.pdf

4

Pro účely tohoto dokumentu se členské státy EU a přidružené země účastnící se činnosti úřadu EASO souhrnně označují jako „země EU+“.
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1.2. Poslání úřadu EASO
Posláním úřadu EASO je přispívat k provádění a rozvoji společného evropského azylového systému tím, že bude jako
nezávislé středisko odborných znalostí o azylu poskytovat podporu a usnadňovat, koordinovat a posilovat praktickou
spolupráci mezi zeměmi EU+.

1.3. Úkoly úřadu EASO
V rámci plnění svého poslání má úřad EASO v roce 2015 tyto hlavní úkoly:
• praktická a technická podpora zemí EU+ a orgánů EU,
• operativní podpora zemí EU+, které mají zvláštní potřeby, a zemí EU+, jejichž azylový a přijímací systém je vystaven
mimořádnému tlaku v důsledku náhlých a mimořádných situací plynoucích z přílivu státních příslušníků třetích
zemí na jejich území, a
• odborné informace pro tvorbu politik a právních předpisů EU ve všech oblastech, které mají přímý či nepřímý
dopad na azyl a migraci.

1.4. Klíčový ukazatel výkonnosti úřadu EASO
Celkový klíčový ukazatel výkonnosti úřadu EASO představuje schopnost úřadu plnit cíle stanovené v jeho ročním
pracovním programu.
V důsledku toho je klíčovým ukazatelem výkonnosti úřadu EASO kvalitativní ukazatel, který má ukázat dopad podpory
úřadu EASO při soudržném uplatňování společného evropského azylového systému.
Tento ukazatel zohlední:
• úkoly stanovené v nařízení o úřadu EASO, v přepracovaném acquis EU v oblasti azylu a v dalších souvisejících
dokumentech EU a výsledky dosažené úřadem EASO při provádění činností s cílem tyto úkoly splnit,
• požadavky zemí EU+, Evropské komise, Rady EU, Evropského parlamentu a dalších orgánů, agentur a institucí
EU na rozvoj a provádění dalších činností úřadu EASO s cílem podpořit uplatňování společného evropského
azylového systému,
• hodnotící stanoviska zemí EU+, Evropského parlamentu, Rady EU, Evropské komise a dalších orgánů, agentur
a institucí EU, jakož i dalších partnerů úřadu EASO týkající se činnosti úřadu EASO.
Pracovní program stanoví řadu konkrétních cílů, které jsou strukturovány podle zásad SMART (konkrétní, měřitelný,
dosažitelný, realistický a časově vymezený). K měření výkonnosti úřadu EASO byly pro každý cíl vypracovány ukazatele
spolu s očekávaným výsledkem a časovým rámcem.

1.5. Priority úřadu EASO pro rok 2015
V roce 2015 se úřad EASO zaměří na to, aby přispíval k účinnému, soudržnému a jednotnému praktickému uplatňování
přepracovaného acquis EU v oblasti azylu. Pro další rozvoj společného evropského azylového systému je klíčová
dostatečná kapacita vnitrostátních azylových systémů zemí EU+. Úřad EASO bude hrát významnější úlohu při
koordinaci opatření pro budování kapacit prostřednictvím činností praktické spolupráce, včetně odborné přípravy,
informací o zemích původu a zpráv o kvalitě. Úřad EASO posílí svou kapacitu pro shromažďování a výměnu informací
a dokumentace o azylových systémech, jakož i svůj systém včasného varování a připravenosti. Úřad EASO se v souladu
se svou strategií vnějšího rozměru bude také snažit podporovat vnější rozměr společného evropského azylového
systému po dohodě s Evropskou komisí a v rámci politiky vnějších vztahů EU.
Úřad EASO bude organizovat činnosti v rámci pokročilé praktické spolupráce zemí EU+, Evropské komise a dalších
zúčastněných subjektů, včetně konferencí, seminářů, zasedání odborníků a činnosti specializovaných sítí, s cílem
diskutovat o různých otázkách v oblasti azylu týkajících se celé EU a činit odpovídající kroky (např. ohledně politiky,
uplatňování azylového práva EU, situace v zemích původu, osvědčených postupů, mimořádných migračních toků
atd.). Úřad EASO zefektivní metodiku a činnosti na podporu praktické spolupráce v oblasti azylu. Za tímto účelem
úřad uspořádá alespoň 48 seminářů, zasedání odborníků, konferencí nebo zasedání specializovaných sítí týkajících
se praktické spolupráce a vytvoří přinejmenším osm nástrojů praktické spolupráce. Aby dále podpořil členské státy
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při provádění a uplatňování acquis EU v oblasti azylu, bude úřad EASO i nadále organizovat praktické semináře
bezprostředně navazující na zasedání kontaktních výborů na témata zvolená členskými státy. Současné produkty,
činnosti a programy úřadu EASO již přinášejí přidanou hodnotu pro celou EU. Úřad EASO tedy bude upevňovat a dále
rozvíjet své stávající hlavní činnosti; postupně však bude podporovat i nové činnosti.
Cíle úřadu EASO pro rok 2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

posílit roli společné odborné přípravy a profesního rozvoje v oblasti azylu,
zvýšit kvalitu azylových řízení a rozhodnutí o azylu,
vytvářet více společných informací o zemích původu,
rozvíjet společné zpracování,
podněcovat soudní dialog v oblasti azylu,
podporovat lepší identifikaci zranitelných osob,
shromažďovat a vyměňovat si přesné a aktuální informace a dokumentaci o fungování společného evropského
azylového systému a dále rozvíjet systém včasného varování a připravenosti za účelem analýzy trendů,
poskytovat včasnou a komplexní operativní podporu členským státům,
podporovat náležité podmínky přijímání a integrační opatření,
podporovat součinnost mezi postupy v oblasti migrace a azylu, včetně postupů týkajících se návratu
neúspěšných žadatelů o azyl,
podporovat vnější rozměr společného evropského azylového systému.
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2. Trvalá podpora
2.1. Odborná příprava úřadu EASO
Odborná příprava
Cíle
úřadu EASO

Cílem úřadu EASO je podpora zemí EU+ při rozvíjení znalostí, schopností a dovedností jejich
zaměstnanců odpovědných za otázky azylu prostřednictvím kvalitativní společné odborné přípravy.
Odborná příprava úřadu EASO přispívá k soudržnému uplatňování společného evropského azylového
systému tím, že podporuje vytváření společné úrovně kvality v celé EU. Za tímto účelem úřad EASO
uplatňuje přístup ve dvou rovinách: na jedné straně vypracovává příslušné školicí materiály, na druhé
straně organizuje odbornou přípravu na základě systému školení školitelů.
Úřad EASO rozšíří využívání moderních technologií, inovačních školicích nástrojů a didaktických
metodik a vytvoří nové školicí nástroje založené na stávajících materiálech, jež bude možné
přizpůsobit zvláštním potřebám zemí EU+.
Úřad EASO bude pokračovat v práci na procesu evropské certifikace osnov odborné přípravy
úřadu EASO s cílem pomáhat zemím EU+ zajišťovat, aby byli jejich zaměstnanci odpovědní za
otázky azylu vyškoleni podle požadavků směrnice o azylovém řízení a měli dostatečné znalosti
a dovednosti. Certifikace osnov odborné přípravy úřadu EASO bude provedena, aniž by byly
dotčeny vnitrostátní systémy a postupy.
Úřad EASO bude na poli odborné přípravy spolupracovat s dalšími agenturami EU, zejména
s agenturou Frontex, Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a akademií CEPOL.
V této souvislosti se bude úřad EASO nadále podílet na přípravě, aktualizaci či provádění
společné tematické odborné přípravy, například na téma základních práv a obchodování s lidmi.
V úzké spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) bude věnována
patřičná pozornost genderovým otázkám a otázkám souvisejícím se zranitelnými osobami
a s mrzačením ženských pohlavních orgánů. Úřad EASO bude i nadále zajišťovat, aby do jeho
školicích materiálů byla zapracována genderová témata.

Nově v roce
2015

Úřad EASO zahájí proces hodnocení a posouzení dopadu a účinnosti činnosti úřadu na poli
odborné přípravy v zemích EU+. Budou vytvořeny nové školicí nástroje a bude konsolidován
systém certifikace.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Uspořádat alespoň 11 školení školitelů úřadu
EASO

1.–4. čtvrtletí

Počet uskutečněných školení školitelů
Počet nově vyškolených školitelů
Úroveň spokojenosti účastníků školení

Uspořádat alespoň tři regionální školení
školitelů

1.–4. čtvrtletí

Počet uskutečněných školení školitelů
Úroveň spokojenosti účastníků školení

Poskytnout odbornou podporu zemím EU+
při provádění odborné přípravy úřadu EASO
na jeho platformě elektronického učení a na
vnitrostátní úrovni

1.–4. čtvrtletí

Počet vnitrostátních školení Počet vyškolených
zaměstnanců na vnitrostátní úrovni
Počet vnitrostátních školení pořádaných
úř adem E A S O na jeho plat formě
elektronického učení
Počet přeložených modulů, které jsou
k dispozici na platformě elektronického
učení úřadu EASO

Aktualizace alespoň dvou modulů na základě
analýzy potřeb

1.–4. čtvrtletí

Počet zahájených aktualizací modulů
Počet aktualizací modulů, které jsou
k dispozici na platformě elektronického učení
Počet zpráv o aktualizaci modulů
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Plnění
Činnosti úřadu EASO v roce 2015
Vytvořit alespoň dva moduly odborné přípravy
nebo jiné školicí nástroje, které lze přizpůsobit
zvláštním potřebám zemí EU+

Období

Ukazatele

1.–4. čtvrtletí

Počet modulů odborné přípravy nebo
školicích nástrojů, na nichž byla zahájena
práce
Počet modulů nebo nástrojů, které byly
vytvořeny a zpřístupněny zemím EU+

4. čtvrtletí

Počet školitelů, kteří se zúčastnili
didaktického semináře
Úroveň spokojenosti účastníků

Uspořádat dvě zasedání národních kontaktních
míst úřadu EASO pro odbornou přípravu

2. a 4. čtvrtletí

Počet účastníků zasedání národních
kontaktních míst
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Uspořádat výroční zasedání referenční skupiny

4. čtvrtletí

Vypracovat alespoň jednu školicí příručku
úřadu EASO

1.–4. čtvrtletí

Počet školicích příruček úřadu EASO, na
nichž byla zahájena práce
Počet školicích příruček úřadu EASO
zpřístupněných zemím EU+

Zdokonalit současný systém sběru dat
o odborné přípravě (training cockpit) a dále
posoudit vytvoření systému podávání zpráv
o využití odborné přípravy úřadu EASO na
úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, který by
byl propojen s všeobecným informačním
a dokumentačním systémem úřadu EASO

1.–4. čtvrtletí

Systém podávání zpráv vytvořen
Využití výsledků analýzy současné odborné
přípravy

Uspořádat alespoň čtyři zasedání odborníků
s cílem pokročit s certifikací osnov odborné
příprav y úřadu EASO a s v y tvořením
odvětvového rámce kvalifikací (SQF)

1.–4. čtvrtletí

Počet uspořádaných zasedání odborníků
Odvětvový rámec kvalifikací pro azylové
úředníky vytvořen

Zajištění externího poradenství na podporu
procesu certifikace odborné přípravy úřadu EASO

1.–4. čtvrtletí

Využití poskytnutých služeb

Aktualizace IT řešení pro platformu elektronického
učení

1.–4. čtvrtletí

Míra pokroku při aktualizaci IT řešení pro
platformu elektronického učení

Zahájit proces hodnocení a posouzení dopadu
a účinnosti činností úřadu EASO na poli odborné
přípravy v zemích EU+

4. čtvrtletí

Míra pokroku ve vypracování metodiky
posuzování dopadu

Účast na činnostech agentur, které působí
v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí,
souvisejících s odbornou přípravou

1.–4. čtvrtletí

Počet činností, kterých se účastní odborníci
úřadu EASO

Uspořádat každoroční didaktický seminář

Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Rozpočtová položka a přidělená částka

3201 Odborná příprava: 1 250 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro odbornou přípravu a znalosti a kvalitu
5 AD, 1 smluvní zaměstnanec, 1 AST
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2.2. Podpora kvality
Podpora kvality
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude pokračovat ve svých činnostech na podporu zavádění procesů a postupů pro
zajišťování kvality ve všech zemích EU+.
Úřad EASO v souladu s metodikou pro vytvoření základů kvality v rámci úřadu EASO určí klíčové
potřeby na poli kvality v azylových systémech v celé EU.
Bude probíhat výměna osvědčených postupů v oblasti kvality a úřad EASO vytvoří společné
praktické nástroje a materiály.
V rámci tohoto procesu vezme úřad EASO v potaz všechny podstatné zdroje informací
a v případě potřeby může konzultovat s relevantními zúčastněnými subjekty, jako jsou příslušné
mezinárodní organizace, zejména UNHCR, akademická obec a občanská společnost.

Nově v roce
2015

Budou zveřejněny nové nástroje pro zajištění kvality.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Uspořádat tři tematická zasedání úřadu EASO o tématech
nebo aspektech společného evropského azylového systému
týkajících se kvality

1.–4. čtvrtletí

Usnadňovat výměnu informací o praxi v zemích EU+, určovat
a sdílet praktické nástroje na podporu kvality v azylových
řízeních zemí EU+ a dalších aspektech společného
evropského azylového systému

1.–4. čtvrtletí

Ukazatele
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání
Počet vypracovaných tematických
zpráv
Provedena aktualizace seznamu
projektů a iniciativ v oblasti kvality
Počet určených a sdílených
nástrojů a mechanismů kvality

Zorganizovat zasedání národních kontaktních míst na téma
kvality

4. čtvrtletí

Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Vypracovat a zveřejnit alespoň dva nástroje kvality (např.
praktické příručky, kontrolní seznamy)

1.–4. čtvrtletí

Počet vytvořených praktických
nástrojů
Počet zveřejněných praktických
nástrojů
Využití nástrojů kvality

Rozpočtová položka a přidělená částka

3202 Procesy kvality: 240 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro odbornou přípravu a znalosti a kvalitu
2 AD, 1 vyslaný národní odborník
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2.3. Informace o zemích původu
Informace o zemích původu
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO se zaměřuje na vytvoření komplexního systému EU v oblasti informací o zemích
původu s cílem spolu se zeměmi EU+ a dalšími klíčovými zúčastněnými subjekty zlepšit úroveň
standardů na poli informací o zemích původu a harmonizovat je. Vzhledem ke značné kapacitě
pro vytváření informací o zemích původu, která již existuje v EU a zemích EU+, by za tímto účelem
mělo být vytváření a sdílení informací o zemích původu zracionalizováno a harmonizováno
prostřednictvím síťového přístupu přijatého úřadem EASO. Úřad EASO prostřednictvím sítí
odborníků přesně zmapuje potřeby v oblasti informací o zemích původu na úrovni EU na prvním
a druhém stupni, pomůže doplnit chybějící informace a zamezit duplicitě a bude se snažit
informace EU o zemích původu lépe zpřístupnit prostřednictvím portálu informací o zemích
původu. Kromě toho se bude úřad EASO snažit dále rozvíjet společné informace o zemích
původu ve spolupráci se zeměmi EU+ a příslušnými zúčastněnými subjekty, jako jsou příslušné
mezinárodní organizace, zejména UNHCR, akademická obec a občanská společnost. Za účelem
podpory součinnosti a dosažení většího potenciálu k harmonizaci bude prozkoumána také
možnost koordinovat výměnu informací o zjišťovacích misích v oblasti informací o zemích
původu a shromažďovat praktické zkušenosti.

Nově v roce
2015

Úřad EASO se dále zaměří na společné vytváření informací EU o zemích původu a na funkční
systém dotazů za účelem získání informací o zemích původu s využitím síťového přístupu,
přičemž bude zlepšovat znalosti a využití nových nástrojů v oblasti informací o zemích původu
a stavět na úspěšné zkušenosti s konferencí o online výzkumu, která se uskutečnila v roce 2014.
Bude podán podrobný návrh na budoucí vývoj portálu informací o zemích původu. Úřad EASO
v roce 2015 také připraví převedení projektu MedCOI, k němuž má dojít do roku 2017.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Dále rozvíjet portál informací o zemích původu, propojovat
vnitrostátní databáze informací o zemích původu, přidat
tezaurus a často kladené otázky

1.–4. čtvrtletí

Počet dokumentů, na něž se
odkazuje prostřednictvím
portálu
Počet databází propojených
s portálem
Počet uživatelů

Zmapovat veškerý v současnosti dostupný výzkum v oblasti
informací o zemích původu a zjistit, kde informace chybí a
kde dochází k duplicitě

1.–4. čtvrtletí

Počet zemí původu, u kterých
byly zmapovány produkty
v oblasti informací o zemích
původu na úrovni členských
států

Zachovat stávající a na základě analýzy potřeb zřídit nové
specializované sítě praktické spolupráce úřadu EASO týkající
se konkrétních zemí původu a podle potřeby pořádat zasedání

1.–4. čtvrtletí

Počet fungujících a zřízených
sítí
Počet účastníků sítí
Počet zasedání
Výsledky zasedání a jejich
využití

Koordinovat výměnu informací o zjišťovacích misích v oblasti
informací o zemích původu a shromažďovat praktické
zkušenosti

3.–4. čtvrtletí

Počet a druh produktů v oblasti
informací o zemích původu
vytvořených prostřednictvím
těchto sítí
Využití produktů

12 — Pracovní program úřadu EASO na rok 2015

Plnění
Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Vypracovat společné zprávy s informacemi o zemích původu
prostřednictvím těchto sítí na základě metodiky úřadu EASO
pro předkládání zpráv s informacemi o zemích původu

1.–4. čtvrtletí

Počet a druh produktů v oblasti
informací o zemích původu
vytvořených prostřednictvím
těchto sítí
Využití produktů

Vytvořit další typy produktů (metodiky, praktické příručky
atd.) k průřezovým otázkám souvisejícím s informacemi
o zemích původu

1.–4. čtvrtletí

Počet a druh produktů v oblasti
informací o zemích původu
Využití produktů

Vyhodnotit používání metodiky úřadu EASO pro oblast
informací o zemích původu a fungování sítí odborníků
a posoudit možnost revize

2.–3. čtvrtletí

Používání metodiky úřadu
EASO pro oblast informací
o zemích původu

Uspořádat alespoň tři zasedání v rámci praktické spolupráce
úřadu EASO na téma zemí původu a úkolů spojených
s informacemi o zemích původu a určováním statusu

1.–4. čtvrtletí

Počet zasedání
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Uspořádat alespoň dvě strategická zasedání sítě informací
o zemích původu

2. a 4. čtvrtletí

Počet zasedání
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Podle potřeby uspořádat zasedání a školení sítě správců
portálu informací o zemích původu

2. a 4. čtvrtletí

Počet zasedání
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Uspořádat alespoň jednu akci zaměřenou na nové nástroje
pro výzkum a podporu v oblasti informací o zemích původu

2. a 4. čtvrtletí

Počet a druh akcí
Úroveň spokojenosti účastníků

Vypracovat návrh budoucího dlouhodobého vývoje portálu
informací o zemích původu

1. čtvrtletí

Vytvořit systém dotazů za účelem získání informací o zemích
původu s využitím specifických sítí

1.–4. čtvrtletí

Počet zodpovězených dotazů
Průměrný čas potřebný
k zodpovězení dotazu

Připravit převedení projektu MedCOI na úřad EASO do roku
2017

1.–4. čtvrtletí

Přípravná opatření zahájena

Návrh vypracován

Rozpočtová položka a přidělená částka

3203 Informace o zemích původu: 717 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro informace, dokumentaci a analýzu
4 AD, 2 smluvní zaměstnanci, 0,5 úvazku AST,
3 vyslaní národní odborníci
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2.4. Specifické programy
2.4.1. Spolupráce s členy soudů
Spolupráce s evropskými soudy a soudy zemí EU+
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude pokračovat ve spolupráci s evropskými soudy a soudy zemí EU+. Obecnými
cíli této spolupráce je přispívat k soudržnému uplatňování společného evropského azylového
systému a prosazovat praktickou spolupráci mezi zeměmi EU+ v oblasti azylu.
Činnosti úřadu EASO na poli praktické spolupráce budou prováděny v souladu se zásadami
přijatými v roce 2013, přičemž bude plně respektována nezávislost soudů.
Činnosti úřadu EASO v této oblasti budou zahrnovat společnou přípravu materiálů pro profesní
rozvoj, organizování a propagaci činností v oblasti profesního rozvoje a praktické spolupráce
a pořádání seminářů na pokročilé úrovni v souladu s metodikou úřadu EASO z roku 2014.
V rámci těchto činností bude úřad EASO pokračovat ve spolupráci s příslušnými partnery na
tomto poli a vynaloží veškeré úsilí, aby usnadnil dialog a výměnu informací v soudní oblasti.

Nově v roce
2015

Vytvořit a distribuovat alespoň dva nástroje podpory, které budou k dispozici členům soudů.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Vytvořit a distribuovat alespoň jeden nástroj profesního
rozvoje pro členy soudů

1.–4. čtvrtletí

Počet nástrojů profesního
rozvoje, na nichž byla zahájena
práce
Počet nástrojů profesního
rozvoje zpřístupněných členům
soudů

Uspořádat alespoň jednu akci úřadu EASO týkající se
praktické spolupráce na téma profesního rozvoje

2.–4. čtvrtletí

Počet uspořádaných akcí
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků

4. čtvrtletí

Počet účastníků
Počet zapojených soudů
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Uspořádat každoroční plánovací a koordinační zasedání

Rozpočtová položka a přidělená částka

3201 Odborná příprava: 140 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro odbornou přípravu a znalosti a kvalitu
1 AD, 1 vyslaný národní odborník
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2.4.2. Činnosti úřadu EASO týkající se dětí
Děti, včetně dětí bez doprovodu
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude i nadále poskytovat podporu a rozvíjet praktickou spolupráci mezi zeměmi EU+
a dalšími příslušnými odborníky v otázkách týkajících se dětí, včetně dětí bez doprovodu. Při
tom bude brát v potaz obecnou činnost v oblasti ochrany dítěte a ochrany práv dítěte, kterou
mimo jiné vyvíjí Evropská komise, zejména v souladu s akčním plánem EU pro nezletilé osoby
bez doprovodu, agentura FRA, UNHCR a Výbor OSN pro práva dítěte.
Úřad EASO se v rámci uplatňování společného evropského azylového systému zaměří na řešení
tematických otázek, jako jsou zájem dítěte, určování věku a vyhledávání rodinných příslušníků.
Aspekty týkající se dětí, včetně dětí bez doprovodu, úřad EASO začlení do všech svých činností
a bude podporovat soudržnost politik v této oblasti.

Nově v roce
2015

Přezkoumat a vypracovat nástroje úřadu EASO na podporu zemí EU+ při uplatňování společného
evropského azylového systému v souvislosti s dětmi, včetně dětí bez doprovodu.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Uspořádat výroční konferenci týkající se praktické spolupráce
úřadu EASO na téma dětí

4. čtvrtletí

Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Uspořádat alespoň tři tematická zasedání odborníků v rámci
praktické spolupráce úřadu EASO na témata nebo aspekty
společného evropského azylového systému týkající se dětí

1.–4. čtvrtletí

Počet zasedání
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Přezkoumat anebo vypracovat alespoň jeden nástroj
praktické spolupráce (např. praktické příručky, kontrolní
seznamy, webová platforma) na podporu zemí EU+ při
uplatňování společného evropského azylového systému
v souvislosti s dětmi

1.–4. čtvrtletí

Po čet nás trojů prak tické
spolupráce, na nichž byla
zahájena práce nebo které byly
přezkoumány
Používání nástrojů

Rozpočtová položka a přidělená částka

3202 Procesy kvality: 150 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro odbornou přípravu a znalosti
a kvalitu
1 vyslaný národní odborník
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2.4.3. Obchodování s lidmi
Obchodování s lidmi
Cíle
úřadu EASO

Cílem úřadu EASO je podporovat strategii EU pro vymýcení obchodu s lidmi (2012–2016) a její
soudržné provádění ve spolupráci s Evropskou komisí a dalšími orgány, institucemi a agenturami
EU, jako jsou CEPOL, Europol, FRA a Frontex.
Úřad EASO začlení aspekty obchodování s lidmi související s azylem do všech svých činností a
bude podporovat soudržnost politik.

Nově v roce
2015

Vytvoření specifických iniciativ a materiálů v oblasti praktické spolupráce a odborné přípravy
na téma obchodování s lidmi.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Účastnit se činností, které koordinují agentury EU působící
v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, zaměřených na
prevenci a boj proti obchodování s lidmi a na ochranu obětí
obchodování s lidmi

1.–4. čtvrtletí

Počet účastí na společných
zasedáních
Počet společných činností
Využití výsledků zasedání

Uspořádat zasedání odborníků v rámci praktické spolupráce
úřadu EASO ve věci obchodování s lidmi

2. čtvrtletí

Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Vytvořit specifické iniciativy a materiály v oblasti praktické
spolupráce nebo odborné přípravy týkající se obchodování
s lidmi, včetně identifikace, předávání a ochrany obětí
obchodování s lidmi

1.–4. čtvrtletí

Počet iniciativ a materiálů
v oblasti praktické spolupráce
anebo odborné přípravy týkající
se obchodování s lidmi
Využití výsledků iniciativ v oblasti
praktické spolupráce

Rozpočtová položka a přidělená částka

3202 Procesy kvality: 60 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro odbornou přípravu a znalosti a kvalitu
1 vyslaný národní odborník
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2.5. Seznam dostupných jazyků vypracovaný úřadem EASO
Seznam dostupných jazyků vypracovaný úřadem EASO
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude podporovat země EU+, aby měly snadný přístup ke všem dostupným jazykům
v ostatních zemích EU+ prostřednictvím seznamu dostupných jazyků.

Nově v roce
2015

Úřad EASO prozkoumá technická řešení v zemích EU+ s cílem usnadnit používání seznamu
dostupných jazyků.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Přezkoumat a aktualizovat seznam dostupných jazyků pro
tlumočení, sledovat používání seznamu a vytvořit informační
leták pro členské státy o použití seznamu dostupných jazyků

1.–4. čtvrtletí

Počet přezkumů a aktualizací
Počet kontaktů navázaných
mezi zeměmi EU+ za účelem
používání seznamu dostupných
jazyků
Shromážděny údaje o jazycích,
které jsou častěji žádány pro
tlumočení
Informační leták vytvořen
a distribuován

Uspořádat alespoň jedno zasedání se zeměmi EU+ s cílem
projednat technická řešení pro větší využití seznamu
dostupných jazyků, jakož i následné poskytnutí technických
nástrojů

2.–3. čtvrtletí

Počet zasedání
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání
Počet zemí EU+ používajících
poskytnutý nástroj

Rozpočtová položka a přidělená částka

3302 Horizontální podpora pro členské státy
vystavené mimořádnému tlaku: 50 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro operativní podporu
0,25 úvazku smluvního zaměstnance
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3. Operativní podpora
3.1. Rezervní skupina pro otázky azylu
Rezervní skupina pro otázky azylu úřadu EASO
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude udržovat aktualizovaný seznam odborníků, bude připraven průběžně
komunikovat s národními kontaktními místy rezervní skupiny pro otázky azylu ve všech věcech,
které se týkají odborníků vysílaných v rámci podpůrných opatření, a bude poskytovat podporu
ve všech záležitostech souvisejících s podmínkami vyslání těchto odborníků.

Nově v roce
2015

Úřad EASO vytvoří a zavede systém zpětné vazby pro vyslané odborníky a dále rozšíří proces
instruktáže a nástroje pro odborníky rezervní skupiny pro otázky azylu.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Uspořádat alespoň dvě zasedání v rámci praktické spolupráce
úřadu EASO spolu s národními kontaktními místy rezervní
skupiny pro otázky azylu v zemích EU+

2. a 4. čtvrtletí

Počet zasedání
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Vypracovat manuály pro horizontální operativní podporu

1.–4. čtvrtletí

Počet zasedání
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Počet vytvořených
a distribuovaných manuálů

Vytvořit a zavést systém zpětné vazby pro vyslané odborníky

1.–4. čtvrtletí

Systém vysílání odborníků
otestován a zaveden
Míra spokojenosti hostitelských
a vysílajících zemí EU+ se
systémem vysílání odborníků

Rozpočtová položka a přidělená částka

3301 Horizontální podpora pro členské státy
vystavené mimořádnému tlaku: 250 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro operativní podporu
0,5 úvazku AD, 0,5 úvazku smluvního zaměstnance
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3.2. Operativní podpora
Podpora šitá na míru / zvláštní podpora
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude dále rozvíjet svá opatření zvláštní podpory na pomoc zemím EU+ s určitými
zjištěnými a specifickými potřebami souvisejícími s prováděním a uplatňováním acquis EU
v oblasti azylu.
To bude mít podobu několika různých činností, včetně podpory šité na míru, budování kapacit,
specifické podpory a zvláštních postupů kontroly kvality.

Nově v roce
2015

Úřad EASO poskytne podporu šitou na míru Kypru.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Účast odborníků v rámci týmů zvláštní podpory
a dalších podpůrných opatření na Kypru v souladu
s plánem zvláštní podpory

1.–4. čtvrtletí

Počet vyslaných týmů zvláštní podpory
Počet dalších podpůrných opatření
Úroveň spokojenosti Kypru s podpůrnými
opatřeními
Míra přijetí a uplatňování výsledků
podpůrných opatření

Účast odborníků v rámci týmů zvláštní podpory
a dalších podpůrných opatření v Bulharsku v souladu
s plánem zvláštní podpory

1.–4. čtvrtletí

Počet vyslaných týmů zvláštní podpory
Počet dalších podpůrných opatření
Úroveň spokojenosti Bulharska
s podpůrnými opatřeními
Počet příslušných azylových a přijímajících
úředníků / státních zaměstnanců se
zlepšenými znalostmi či dovednostmi

Poskytovat podporu šitou na míru / zvláštní podporu
členským státům, které o ni požádají, s určitými
zjištěnými a specifickými potřebami souvisejícími
s prováděním revidovaného acquis EU v oblasti azylu
v souladu s podepsanými plány zvláštní podpory

1.–4. čtvrtletí

Počet nových plánů zvláštní podpory
podepsaných výkonným ředitelem úřadu
EASO a žádajícími zeměmi EU+
Počet provedených opatření podpory
šité na míru / zvláštní podpory
Úroveň spokojenosti hostitelských zemí
EU+
Počet nových politik a postupů v daném
vnitrostátním orgánu / členském státě,
které byly zavedeny s cílem provést
přepracované acquis v oblasti azylu

Rozpočtová položka a přidělená částka

3302 Mimořádná podpora: 675 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro operativní podporu
1,25 úvazku AD, 1 smluvní zaměstnanec, 0,5 úvazku AST,
1 vyslaný národní odborník
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Mimořádná podpora
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude poskytovat mimořádnou podporu zemím EU+, které jsou vystaveny
mimořádnému tlaku, a to vysíláním odborníků zemí EU+ ve formě azylových podpůrných týmů
nebo poskytováním jiné podpory podle potřeby. Úřad EASO bude při poskytování této podpory
spolupracovat s příslušnými subjekty, přičemž bude věnovat zvláštní pozornost operativní
spolupráci s agenturou Frontex a dalšími zúčastněnými subjekty s cílem sladit opatření operativní
podpory.
V příslušných případech budou činnosti mimořádné podpory úřadu EASO doplňkem případných
činností podniknutých v rámci mechanismu podle článku 33 nařízení Dublin III.

Nově v roce
2015

Úřad EASO vytvoří systém zpětné vazby pro země EU+ vysílající odborníky a pro hostitelské země
EU+, které jsou příjemci podpory, jakož i strategický plán pro použití mimořádných opatření
v zemích EU+ s cílem podpořit kontrolu kvality a dlouhodobý dopad výsledků operací.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Poskytnout mimořádnou podporu zemím EU+
vystaveným mimořádnému tlaku s cílem posílit jejich
kapacitu a připravenost na poli řízení jejich azylových
a přijímacích systémů v souladu s podepsanými
operačními plány a spolupracovat s příslušnými
subjekty při poskytování mimořádné podpory

1.–4. čtvrtletí

Počet podepsaných nebo prováděných
operačních plánů

Dále rozvinout systém řízení kvality s cílem zajistit
kvalitu a soudržnost výsledků v rámci mimořádné
podpory

1.–4. čtvrtletí

Systém řízení kvality rozvinut
Používání systému
Počet výsledků řízených prostřednictvím
systému

Vytvořit rámec pro koordinaci s ostatními partnery
zapojenými do mimořádných opatření a vypracovat
plán pro používání mimořádných opatření

1.–4. čtvrtletí

Počet vytvořených technických metod
a nástrojů
Využití výsledků

Uspořádat alespoň šest seminářů týkajících se praktické
spolupráce a vytvořit rámec pro koordinaci se zeměmi
EU+ a dalšími partnery zapojenými do mimořádných
opatření s cílem dále rozpracovat plán pro mimořádná
opatření

2.–4. čtvrtletí

Počet zasedání
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Počet vyslaných azylových podpůrných
týmů
Počet dalších podpůrných opatření
Úroveň spokojenosti zemí EU+
přijímajících podporu
Míra uplatňování výsledků mimořádných
opatření
Využití výsledků

Rozpočtová položka a přidělená částka

3302 Mimořádná podpora: 821 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro operativní podporu
1,25 úvazku AD, 0,5 úvazku AST, 1 vyslaný národní
odborník
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3.3. Přemísťování
Přemísťování
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude dále podporovat, usnadňovat a koordinovat výměnu informací a osvědčených
postupů týkajících se přemísťování v rámci EU.

Nově v roce
2015

Úřad EASO bude ve svých činnostech navazovat na výroční fórum o přemísťování Evropské
komise.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Uspořádat alespoň jedno zasedání v rámci praktické
spolupráce úřadu EASO týkající se přemísťování osob,
jimž byla přiznána mezinárodní ochrana – v součinnosti
s výročním fórem o přemísťování Evropské komise

2. čtvrtletí

Zasedání uspořádáno
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Zúčastnit se výročního fóra o přemísťování Evropské
komise a navázat na jeho závěry

4. čtvrtletí

Typ účasti
Navazující činnosti provedeny

Podpořit potenciální opatření v oblasti přemísťování
dohodnutá na úrovni EU

1.–4. čtvrtletí

Počet a druh podpořených opatření
Úroveň spokojenosti zapojených
zúčastněných subjektů

Rozpočtová položka a přidělená částka

3204 Přemísťování, přesídlování a vnější rozměr:
30 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro operativní podporu
0,25 úvazku smluvního zaměstnance
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3.4. Činnosti týkající se společného zpracování
Činnosti týkající se společného zpracování
Cíle
úřadu EASO

V návaznosti na zkušenosti s pilotními projekty v oblasti společného zpracování, které se
uskutečnily v roce 2014, zejména v rámci pracovní skupiny pro Středomoří, provede úřad EASO
hodnocení projektů a vypracuje příručku o společném zpracování. Kromě toho bude úřad EASO
v roce 2015 koordinovat další činnosti v oblasti společného zpracování se zapojením několika
zemí EU+.

Nově v roce
2015

Úřad EASO provede hodnocení pilotních projektů a zahájí přípravu příručky o společném
zpracování.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Provést hodnocení pilotních projektů v oblasti
společného zpracování

2.–3. čtvrtletí

Hodnocení provedeno
Využití hodnocení

Vypracovat příručku o společném zpracování

3.–4. čtvrtletí

Příručka vypracována
Využití příručky při činnostech
týkajících se společného zpracování

Koordinovat alespoň jedno cvičení společného
zpracování za účasti odborníků z několika zemí EU+

1.–4. čtvrtletí

Počet uspořádaných cvičení
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků cvičení

Uspořádat alespoň dvě zasedání s cílem zlepšit
praktickou spolupráci na poli společného zpracování

1. a 3. čtvrtletí

Zasedání uspořádána
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Shromáždit a upevnit odborné znalosti a postupy zemí
EU+ v oblasti společného zpracování

2.–4. čtvrtletí

Vypracována zpráva s příslušnými
doporučeními
Úroveň spokojenosti se zprávou
Využití doporučení uvedených ve
zprávě

Rozpočtová položka a přidělená částka

3302 Mimořádná podpora: 225 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro operativní podporu
0,5 úvazku AD, 0,5 úvazku vyslaného národního
odborníka
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3.5. Součinnost v rámci oblastí azylu a migrace
Součinnost v rámci oblastí azylu a migrace
Cíle
úřadu EASO

Politiky týkající se azylu a mezinárodní ochrany jsou součástí širšího právního rámce EU v oblasti
migrace. V tomto rámci bude úřad EASO ve spolupráci s příslušnými organizacemi a stávajícími
sítěmi podporovat soudržnost při provádění činností na poli azylu a migrace.
V této souvislosti se za nedílnou součást účinného azylového systému považuje návrat
neúspěšných žadatelů o azyl. Úřad EASO bude rovněž zkoumat možnosti výměny informací
a osvědčených postupů za účelem začleňování prvků s významem pro návrat neúspěšných
žadatelů o azyl v úzké spolupráci se skupinou odborníků pro návrat, která působí v rámci
Evropské migrační sítě. Ovšem vzhledem k odpovědnosti jiných organizací v oblasti návratu
neúspěšných žadatelů o azyl nemá úřad EASO v úmyslu zapojovat se do operativních aspektů
návratu těchto neúspěšných žadatelů.

Nově v roce
2015

Uspořádat zasedání odborníků v rámci praktické spolupráce úřadu EASO s cílem začlenit do
azylových systémů prvky s významem pro návrat neúspěšných žadatelů o azyl.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015
Uspořádat alespoň dvě zasedání s cílem začlenit do azylových
systémů prvky s významem pro návrat neúspěšných žadatelů
o azyl

Období
2. a 3. čtvrtletí

Ukazatele
Zasedání uspořádána
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Rozpočtová položka a přidělená částka

3302 Mimořádná podpora: 60 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro operativní podporu
0,75 úvazku AD, 0,25 úvazku smluvního zaměstnance
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3.6. Přijímání a integrace
Podpora v oblasti přijímání a integrace
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude dále rozvíjet svou vnitřní kapacitu pro podporu zemí EU+ prostřednictvím
činností zaměřených na prosazování náležitých podmínek přijímání a integračních opatření
na základě rámce vypracovaného úřadem EASO, přičemž zvláštní pozornost bude věnována
zranitelným skupinám.
Tyto činnosti budou prováděny ve spolupráci s příslušnými organizacemi a sítěmi (např.
Evropskou platformou agentur v oblasti přijímání (EPRA) a sítí národních kontaktních míst pro
integraci Evropské komise), které již v této oblasti působí.

Nově v roce
2015

V roce 2015 bude úřad EASO podporovat výměnu informací a osvědčených postupů v oblasti
přijímacích systémů a integračních opatření v rámci společného evropského azylového systému.
Bude posílena kapacita zemí EU+ na poli plánování pro nepředvídané události za účelem
přijímání možných přílivů žadatelů o azyl a bude prozkoumána možnost vytvořit pilotní projekt
pro sdílení kapacit pro přijímání v EU.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Vytvořit rámec pro nepředvídané události se zvláštním
důrazem na přijímání

1. čtvrtletí

Rámec vytvořen
Využití rámce

Uspořádat alespoň tři zasedání odborníků v rámci praktické
spolupráce úřadu EASO o systémech a podmínkách přijímání

1.–4. čtvrtletí

Zasedání uspořádána
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Zorganizovat pilotní projekt zaměřený na sdílení kapacit pro
přijímání v EU

1.–4. čtvrtletí

Pilotní projekt dokončen
Úroveň spokojenosti / zpětná
vazba od zúčastněných zemí EU+
Využití výsledků pilotního projektu

Poskytnout zemím EU+ podporu na poli plánování pro
nepředvídané události a připravenosti na možné přílivy
žadatelů o azyl v souvislosti s přijímáním a uspořádat jeden
seminář týkající se praktické spolupráce v této oblasti

1.–4. čtvrtletí

Zasedání uspořádáno
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání
Počet provedených podpůrných
opatření
Úroveň spokojenosti hostitelských
zemí EU+ s poskytnutou podporou
Využití výsledků poskytnuté
podpory

Rozpočtová položka a přidělená částka

3302 Mimořádná podpora: 210 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro operativní podporu
0,5 úvazku AD, 0,5 úvazku vyslaného národního
odborníka
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4. Podpora v oblasti informací a analýzy
4.1. Informační a dokumentační systém
Informační a dokumentační systém
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude rozvíjet svůj informační a dokumentační systém, který je jednotným
zdrojem informací o organizaci azylových a přijímacích systémů zemí EU+ a poskytuje přehled
o praktickém fungování společného evropského azylového systému.
V rámci tohoto obecného informačního a dokumentačního systému bude úřad EASO i nadále
podnikat kroky k zařazování evropské judikatury a judikatury zemí EU+, která má význam pro
acquis EU v oblasti azylu.
Během tohoto procesu vezme úřad EASO v úvahu všechny relevantní zdroje informací, včetně
příslušných stávajících databází, a bude konzultovat s příslušnými zúčastněnými subjekty,
například s evropskými soudy, dalšími agenturami EU, jako jsou Frontex a FRA, s příslušnými
mezinárodními organizacemi, zejména UNHCR, i s akademickou obcí a občanskou společností.

Nově v roce
2015

Úřad EASO se zaměří na vytvoření vhodné IT platformy pro výše uvedené účely, která bude
založena na softwaru dostupném na trhu, a zřídí síť zástupců zemí EU+ pro informační
a dokumentační systém, která bude schopna poskytovat údaje o změnách ve vnitrostátních
politikách, postupech a judikaturách.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Pravidelně shromažďovat údaje od zemí EU+ o fungování jejich
azylových systémů a relevantních změnách ve vnitrostátních
politikách, postupech a judikaturách

1.–4. čtvrtletí

V rámci informačního a dokumentačního systému pokračovat
ve zřizování databáze evropské judikatury a judikatury zemí
EU+ vztahující se k acquis EU v oblasti azylu

1.–4. čtvrtletí

Ukazatele
Počet zemí EU+, které poskytují
požadované údaje
Časový rámec, v němž jsou údaje
poskytovány
Počet vybraných a distribuovaných
rozhodnutí na vnitrostátní úrovni
anebo na úrovni EU
V y u ži tí s e kc e ju di k atur y
informačního a dokumentačního
systému

Pokračovat ve vytváření souhrnných stránek odkazujících
na příslušné přiložené dokumenty v informačním
a dokumentačním systému

1.–4. čtvrtletí

Počet vytvořených souhrnných
stránek
Počet přiložených dokumentů
Úroveň spokojenosti uživatelů

Uspořádat alespoň dvě zasedání v rámci praktické spolupráce
týkající se politik a postupů zemí EU+

1.–4. čtvrtletí

Počet uspořádaných zasedání
Využití výsledků zasedání

Rozpočtová položka a přidělená částka

3103 Informační a dokumentační systém:
250 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro informace, dokumentaci a analýzu
1 AD, 1 smluvní zaměstnanec, 0,5 úvazku AST
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4.2. Výroční zpráva o situaci v oblasti azylu v EU
Výroční zpráva o situaci v oblasti azylu v EU
Cíle
úřadu EASO

Cílem úřadu EASO je každoročně podat komplexní přehled o situaci v oblasti azylu v EU
tvůrcům politik a zúčastněným subjektům na vnitrostátní úrovni i na úrovni EU. Tato zpráva se
vypracovává v koordinaci s výroční zprávou Evropské komise o přistěhovalectví a azylu a bere
v potaz příspěvky od občanské společnosti a akademické obce.

Nově v roce
2015

Výroční zpráva o azylu bude zahrnovat nové analýzy založené na údajích shromážděných v rámci
2. fáze systému včasného varování a připravenosti. Bude zlepšena vizualizace dat a standardy
redakční práce.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015
Vypracovat, schválit a zveřejnit výroční zprávu o situaci
v oblasti azylu v EU

Období
2. čtvrtletí

Ukazatele
Výroční zpráva schválena a zveřejněna
Počet zúčastněných subjektů, které
poskytly příspěvky do výroční
zprávy
Využití výroční zprávy

Rozpočtová položka a přidělená částka

3101 Výroční zpráva o azylu: 130 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro informace, dokumentaci a analýzu
4 AD
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4.3. Systém včasného varování a připravenosti
Systém včasného varování a připravenosti
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude dále rozvíjet svůj systém včasného varování a připravenosti, jehož cílem je
poskytovat zemím EU+, Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie a Evropské komisi přesné
a včasné informace a analýzy o tocích žadatelů o azyl do a v rámci EU a o schopnosti zemí EU+
tyto toky zvládat.
Ze systému včasného varování a připravenosti bude vycházet mechanismus pro včasné
varování, připravenost a řešení krizí stanovený v článku 33 nařízení Dublin III.

Nově v roce
2015

V roce 2015 bude úřad EASO pravidelně shromažďovat a analyzovat údaje podle ukazatelů
2. fáze systému včasného varování a připravenosti a navrhne ukazatele pro 3. fázi a posoudí jejich
použitelnost. Záměrem úřadu EASO je zlepšit analýzu a vizualizaci údajů pomocí statistických
softwarových nástrojů a softwarových nástrojů geografického informačního systému (GIS).
Úřad EASO zřídí pro klíčové otázky poradní skupiny tvořené členy skupiny pro poskytování
statistik.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Pravidelně shromažďovat údaje od zemí EU+ podle ukazatelů
2. fáze

1.–4. čtvrtletí

Počet zemí EU+, které poskytují
požadované údaje
Časový rámec, v němž jsou
údaje poskytovány

Vypracovávat pravidelné zprávy (měsíční a čtvrtletní)

1.–4. čtvrtletí

Počet zpráv
Časový rámec, v němž jsou
zprávy vypracovávány
Využití zpráv

Vypracovávat zprávy ad hoc

1.–4. čtvrtletí

Počet zpráv
Využití zpráv

Uspořádat až dvě zasedání skupiny pro poskytování statistik

2. a 4. čtvrtletí

Počet zasedání
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Zřídit poradní skupiny pro klíčové aspekty společného
evropského azylového systému

1.–4. čtvrtletí

Počet a druh zřízených skupin
Počet a kvalita analytických
produktů

Spolu s klíčovými zúčastněnými subjekty připravit návrh
3. fáze systému včasného varování a připravenosti

1.–4. čtvrtletí

Počet ukazatelů

Rozpočtová položka a přidělená částka

3102 Včasné varování a analýza dat: 300 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro informace, dokumentaci a analýzu
3 AD, 2 smluvní zaměstnanci, 2 vyslaní národní
odborníci
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5. Podpora třetích zemí
5.1. Vnější rozměr
Vnější rozměr
Cíle
úřadu EASO

V souladu se strategií vnější činnosti úřadu EASO, přijatou v roce 2014, se bude úřad po dohodě
s Evropskou komisí a v rámci politiky vnějších vztahů EU snažit podporovat vnější rozměr
společného evropského azylového systému.
Úřad EASO do července 2015 dokončí svůj projekt evropského nástroje sousedství a partnerství
s Jordánskem, Tuniskem a Marokem. Kromě toho bude úřad EASO podporovat budování kapacit
v azylových a přijímacích systémech klíčových sousedních třetích zemí EU, jakož i regionální
programy rozvoje a ochrany.
Při provádění těchto činností bude úřad EASO v případě potřeby spolupracovat s příslušnými
zúčastněnými subjekty, jako jsou jiné agentury EU a příslušné mezinárodní organizace, zejména
UNHCR.

Nově v roce
2015

Úřad EASO bude dále zkoumat způsoby, jak podporovat budování kapacit ve třetích zemích
v rámci strategie vnější činnosti úřadu EASO.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Uspořádat alespoň dva semináře týkající se praktické 2. a 4. čtvrtletí Počet uspořádaných seminářů
spolupráce úřadu EASO se sítí pro vnější rozměr zemí
Počet účastníků
EU+ s cílem dále rozvinout činnosti vnějšího rozměru
Úroveň spokojenosti účastníků
úřadu EASO na podporu třetích zemí
Využití výsledků seminářů

5

Dokončit provádění projektu evropského nástroje
sousedství a partnerství s Tuniskem, Marokem
a Jordánskem, představit ponaučení vyvozená
z jeho provádění a vycházet z těchto ponaučení
při budoucím poskytování podpory v této oblasti5

1.–3. čtvrtletí

Počet provedených činností
Míra provedení plánovaných činností
a plnění rozpočtu
Úroveň spokojenosti dotčených třetích zemí
Úroveň spokojenosti zapojených zúčastněných
subjektů
Počet zjištěných odvozených činností

Rozvinout alespoň dvě činnosti vnějšího rozměru,
včetně činností na poli budování kapacit, přičemž
cílové sousední třetí země budou určeny v souladu
s globálním přístupem k migraci a mobilitě a po
dohodě s Evropskou komisí

1.–4. čtvrtletí

Počet určených a provedených činností
vnějšího rozměru
Počet zúčastněných třetích zemí
Úroveň spokojenosti zúčastněných třetích zemí

Podpořit provádění regionálních programů rozvoje
a ochrany a dalších činností s významem pro
trvalá řešení ve třetích zemích (např. regionálních
seminářů týkajících se praktické spolupráce
s cílovými třetími zeměmi a zeměmi EU+)

1.–4. čtvrtletí

Počet regionálních programů rozvoje
a ochrany s účastí úřadu EASO
Počet a druh provedených podpůrných
opatření
Počet zasedání
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků / zúčastněných
subjektů
Využití výsledků zasedání
Úroveň spokojenosti zapojených zúčastněných
subjektů

Projekt evropského nástroje sousedství a partnerství bude proveden pomocí účelově vázaných prostředků po uzavření grantové dohody s GŘ pro rozvoj
a spolupráci – EuropeAid.
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Plnění
Činnosti úřadu EASO v roce 2015
Rozpočtová položka a přidělená částka

3204 Přemísťování, přesídlování a vnější rozměr: 250 000 EUR
4101 Spolupráce zemí ENP s úřadem EASO (účelově vázané):
322 681 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro operativní podporu
0,75 úvazku AD, 0,5 úvazku smluvního zaměstnance
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5.2. Přesídlování
Přesídlování
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO bude vykonávat koordinační úlohu / úlohu informačního střediska při výměně
informací a dalších činnostech v oblasti přesídlování, které budou země EU+ provádět ve
spolupráci s UNHCR a Mezinárodní organizací pro migraci.
Úřad EASO bude ve spolupráci s UNHCR a Mezinárodní organizací pro migraci podporovat
koordinaci mezi zeměmi EU+ při dosahování dohodnutých cílů na poli přesídlování, a to nejen
pokud jde o žádosti, ale také o skutečné odjezdy do EU. Cílem úřadu EASO je posílit ve spolupráci
s Evropskou komisí roli EU v této oblasti s cílem uspokojovat potřeby uprchlíků ve třetích zemích,
co se týče mezinárodní ochrany, a projevovat solidaritu s jejich hostitelskými zeměmi.

Nově v roce
2015

Úřad EASO bude podporovat provádění společného programu EU pro znovuusídlování.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Uspořádat alespoň jedno zasedání odborníků v rámci
praktické spolupráce úřadu EASO na téma přesídlování
v součinnosti s různými ostatními iniciativami EU
a mezinárodními iniciativami, jež se týkají přesídlování

1.–3. čtvrtletí

Počet uspořádaných zasedání
odborníků
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání

Vytvořit metodiky a nástroje pro posílení schopnosti zemí
EU+ přesídlovat uprchlíky a podporovat spolupráci v rámci
společného programu EU pro znovuusídlování

1.–4. čtvrtletí

Počet vytvořených metodik
a nástrojů
Využití metodik a nástrojů

Rozpočtová položka a přidělená částka

3204 Přemísťování, přesídlování a vnější rozměr:
220 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Centrum pro operativní podporu
0,5 úvazku AD, 0,25 úvazku smluvního zaměstnance
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6. R
 ámec, síť a organizační struktura úřadu
EASO
6.1. Správní rada
Vnitřní správa a správní struktura úřadu EASO se skládá ze správní rady a výkonného ředitele.
Správní rada je řídícím a plánovacím orgánem úřadu EASO. K jejím hlavním úkolům v roce 2015 patří přijetí pracovních
programů a výročních zpráv úřadu EASO a přijetí rozpočtu. Kromě toho bude správní rada zajišťovat, aby úřad EASO
účinně plnil své povinnosti.
Správní rada
Cíle
úřadu EASO

Cílem úřadu EASO je zajistit, aby správní rada i nadále účinně a efektivně plnila své úkoly jako
řídící a plánovací orgán úřadu.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015
Uspořádat tři zasedání správní rady, případně svolat další
zasedání z podnětu předsedy nebo na žádost jedné třetiny
členů správní rady

Období
2.–4. čtvrtletí

Ukazatele
Počet zasedání
Počet účastníků
Využití výsledků zasedání

Rozpočtová položka a přidělená částka

2306 Správní výdaje na interní a externí zasedání:
200 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Kancelář výkonného ředitele
0,5 úvazku AD, 0,5 úvazku smluvního zaměstnance

Výkonný ředitel je při plnění svých úkolů nezávislý a je zákonným zástupcem úřadu EASO. Výkonný ředitel bude plnit
své povinnosti v souvislosti s administrativním řízením úřadu EASO a prováděním pracovního programu a rozhodnutí
správní rady.
Výkonného ředitele budou podporovat vedoucí odborů/center, účetní a kancelář výkonného ředitele. Pro rok 2015
nejsou plánovány žádné změny ve vnitřní struktuře úřadu EASO, který se bude skládat z těchto čtyř odborů/center:
• odbor obecných záležitostí a administrativy,
• centrum pro informace, dokumentaci a analýzu,
• centrum pro operativní podporu,
• centrum pro odbornou přípravu a znalosti a kvalitu.

Pracovní program úřadu EASO na rok 2015 — 31

VÝKONNÝ ŘEDITEL

odbor obecných
záležitos
a administravy

kancelář výkonného
ředitele

účetní oddělení

centrum pro
informace,
dokumentaci
a analýzu

centrum
pro operavní
podporu

centrum pro
odbornou přípravu
a znalos a kvalitu

oddělení obecných
záležitos

informační
a dokumentační
oddělení

oddělení zvláštní
a mimořádné
podpory

oddělení odborné
přípravy

administravní
oddělení

oddělení informací
o zemích původu

oddělení vnějšího
rozměru
a přesídlování

oddělení kvality

oddělení analýzy
otázek azylu

6.2. Síť spolupráce úřadu EASO
ČLENOVÉ
SPRÁVNÍ RADY
EVROPSKÁ
KOMISE

UNHCR

STÁTY SE
STATUSEM
POZOROVATELE
/ PŘIDRUŽENÉ
ZEMĚ

RADA EU

ČLENOVÉ SOUDŮ

EASO

EVROPSKÝ
PARLAMENT

EVROPSKÁ
SLUŽBA
PRO VNĚJŠÍ
ČINNOST

AKADEMICKÁ
OBEC

OBČANSKÁ
SPOLEČNOST

INSTITUCE EU
MEZINÁRODNÍ
ORGANIZACE
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6.2.1. Spolupráce s Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí
Jakožto decentralizovaná regulační agentura EU s vlastní strukturou řízení jedná úřad EASO v rámci politik
a institucionálního rámce EU. V této souvislosti má za oblast azylu politickou odpovědnost evropský komisař
odpovědný za vnitřní věci, a proto ve všech činnostech úřadu úřad EASO intenzivně spolupracuje s Evropskou komisí.
V roce 2015 bude Evropská komise vyzvána, aby předložila své stanovisko ke konkrétním dokumentům, které má
přijmout správní rada úřadu EASO v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení o úřadu EASO. Během celého roku
2015 se budou konat pravidelná zasedání na všech úrovních a pravidelné videokonference o politikách s GŘ pro vnitřní
věci. Kromě toho bude úřad EASO v roce 2015 i nadále organizovat praktické semináře bezprostředně navazující
na zasedání kontaktních výborů. Úřad EASO bude také s Evropskou komisí koordinovat vypracovávání zpráv. Úřad
EASO a Evropská migrační síť (EMS) budou při sestavování zpráv, jako je výroční zpráva úřadu EASO, čerpat veškeré
informace ze stejných údajů od zemí EU+. Úřad EASO se bude účastnit zasedání národních kontaktních míst sítě
EMS a jejího řídícího výboru a důležitých tematických zasedání. Dále se úřad EASO v roce 2015 vynasnaží uzavřít
memorandum o porozumění s Eurostatem.
V souladu s nařízením o úřadu EASO zašle úřad EASO svůj roční pracovní program a výroční zprávu o činnosti
Evropskému parlamentu, Radě Evropské unie a Evropské komisi. Výkonný ředitel je pravidelně vyzýván k předkládání
zpráv o společném evropském azylovém systému Radě pro spravedlnost a vnitřní věci. Výkonný ředitel je navíc
vyzýván, aby Evropskému parlamentu představil pracovní program úřadu EASO, jakož i specifická témata týkající
se činnosti úřadu.
V roce 2015 bude úřad EASO hrát podpůrnou roli při jednání o víceletém finančním rámci a nových ujednáních
ohledně financování EU v oblasti azylu a migrace. V této souvislosti úřad EASO poskytne informace o operativních
prioritách EU a o specifických prioritách zemí EU+, které by bylo možné zohlednit pro cílené financování.
Úřad EASO bude plnit svou institucionální roli v souvislosti s mechanismem stanoveným v článku 33 nařízení Dublin III
tím, že podnikne kroky a bude informovat příslušné orgány zapojené do jednotlivých kroků uvedeného mechanismu.

6.2.2. Spolupráce s UNHCR a dalšími mezinárodními organizacemi
Při plnění svých úkolů úřad EASO postupuje v úzké spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
(UNHCR) a dalšími příslušnými mezinárodními a mezivládními organizacemi.
Co se týče UNHCR, úřad EASO s UNHCR úzce spolupracuje ve všech oblastech, na něž se vztahuje nařízení o úřadu
EASO, a zapojuje jej do těchto oblastí. V roce 2013 podepsaly úřad EASO a UNHCR pracovní ujednání. Na tomto
základě bude úřad EASO v roce 2015 dále rozvíjet posílenou spolupráci, a to zejména v oblastech odborné přípravy,
procesů kvality, nezletilých osob bez doprovodu, přesídlování, vnějšího rozměru společného evropského azylového
systému a v oblasti zvláštní a mimořádné podpory. Strukturovaná spolupráce bude pokračovat ve všech oblastech.
Úřad UNHCR se účastní zasedání správní rady úřadu EASO jako člen bez hlasovacího práva a v příslušných případech
bude pozván i na zasedání pracovních skupin úřadu EASO. Dále je třeba zdůraznit, že UNHCR má na Maltě stálou
styčnou kancelář u úřadu EASO.
Během roku 2015 bude úřad EASO rovněž v úzkém kontaktu s dalšími příslušnými mezinárodními a mezivládními
organizacemi působícími v oblasti azylu, jako jsou Rada Evropy, konference generálních ředitelů imigračních úřadů
(GDISC), Mezivládní konzultace o azylových, migračních a uprchlických politikách (IGC) a Mezinárodní organizace pro
migraci (IOM). Co se týče Rady Evropy a organizace IOM, úřad EASO si s nimi bude v roce 2015 pravidelně vyměňovat
názory a přispívat k jejich práci. Pokud jde o konferenci GDISC, úřad EASO bude aktivně přispívat k její činnosti
a zúčastní se několika jejích konferencí a seminářů. Na základě výměny dopisů s IGC bude úřad EASO pravidelně
zván do několika pracovních skupin IGC a výkonný ředitel bude zván na celé kolo jednání IGC.

6.2.3. Spolupráce s agenturami EU a s agenturami působícími v oblasti spravedlnosti
a vnitřních věcí
Síť agentur EU
Úřad EASO podporuje úzkou spolupráci s dalšími agenturami EU jakožto člen meziagenturní koordinační sítě.
V roce 2015 bude úřad EASO ve spolupráci s Evropskou komisí i nadále uplatňovat společný přístup k decentralizovaným
agenturám EU a příslušný plán.
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Úřad EASO se bude účastnit příslušných činností pořádaných v roce 2015 v rámci sítě výkonnosti a Meziagenturní
právní sítě (IALN), k níž se úřad EASO formálně připojil v roce 2013.
Síť agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí
Úřad EASO je také členem meziagenturní spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (SVV) spolu s agenturami
Frontex a FRA, Europolem, Eurojustem, akademií CEPOL, Evropskou agenturou pro provozní řízení rozsáhlých
informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (euLISA), Evropským monitorovacím centrem pro
drogy a drogovou závislost (EMCDDA), Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (EIGE) a Evropským úřadem
pro boj proti podvodům (OLAF). V roce 2015 se bude úřad EASO účastnit práce sítě agentur působících v oblasti
spravedlnosti a vnitřních věcí a podílet se na jejích činnostech.
Frontex
Na základě pracovního ujednání, které úřad EASO s agenturou Frontex podepsal v září 2012, bude stávající spolupráce
pokračovat i v roce 2015. Agentura Frontex a úřad EASO budou dále uskutečňovat udržitelnou spolupráci v oblasti
programů odborné přípravy, iniciativ v oblasti kvality, sdílení údajů a analýz v souvislosti se systémem včasného
varování a připravenosti a v oblasti informací o zemích původu. Kromě toho bude úřad EASO pěstovat spolupráci
s agenturou Frontex na poli operativní podpory prostřednictvím koordinace činností při poskytování podpory zemím
EU+ a zkoumáním dalších možností spolupráce v oblasti správy hranic a zjišťování potřeb mezinárodní ochrany. Úřad
EASO bude v roce 2015 dále rozvíjet spolupráci s agenturou Frontex při přípravě příslušných činností v oblasti vnějšího
rozměru. Agentura Frontex a úřad EASO budou pokračovat ve spolupráci, pokud jde o jejich činnosti ve vztahu
k občanské společnosti, a to i v rámci svých poradních fór. V roce 2015 se bude úřad EASO v postavení pozorovatele
nadále účastnit poradního fóra agentury Frontex.
FRA
Agentura FRA a úřad EASO budou v roce 2015 rozvíjet stávající spolupráci v souladu s pracovním ujednáním,
které obě agentury podepsaly v červnu 2013. Agentura FRA a úřad EASO budou pokračovat ve sdílení informací,
přispívání k výzkumným činnostem a sdílení metodik v oblasti výzkumu a sběru údajů. Obě organizace budou nadále
spolupracovat na poli odborné přípravy, přičemž budou podporovat výměnu osvědčených postupů, informací
a odborných znalostí týkajících se základních práv. V roce 2015 bude pokračovat spolupráce v souvislosti se vzájemnou
poradenskou činností.
euLISA
Úřad EASO a agentura euLISA začnou s prováděním činností popsaných v pracovním ujednání, jež obě agentury
podepsaly v listopadu 2014.
Úřad EASO bude také nadále rozvíjet dvoustranné vzájemné kontakty a vztahy s ostatními příslušnými agenturami
EU, zejména prostřednictvím kanálů meziagenturní spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

6.2.4. Spolupráce s akademickou obcí a členy soudů
Úřad EASO věnuje zvláštní pozornost vztahům s akademickou obcí a členy soudů EU a zemí EU+.
V roce 2015 se bude akademická obec podílet na práci úřadu EASO různými způsoby, včetně činností rozvoje odborné
přípravy, a bude i nadále hrát klíčovou roli v rámci poradního fóra a zasedání odborníků.
Během roku 2015 bude úřad EASO úzce spolupracovat s členy soudů, a to i prostřednictvím Mezinárodní asociace
soudců uprchlického práva (IARLJ) a její evropské pobočky, jakož i prostřednictvím Asociace evropských správních
soudců (AEAJ).
Konkrétní činnosti související se spoluprací s akademickou obcí a členy soudů, které budou probíhat v roce 2015,
jsou již popsány v bodě 2.4.1.
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6.3. Poradní fórum
Poradní fórum představuje mechanismus pro výměnu informací a sdružování znalostí mezi úřadem EASO a příslušnými
zúčastněnými subjekty. Během posledních čtyř let prohloubil úřad EASO svůj vztah s občanskou společností a snažil
se získat její názor na různá témata. V roce 2015 bude úřad EASO v souladu se svým harmonogramem konzultací
pro rok 2015 i nadále konzultovat s příslušnými organizacemi konkrétní témata za použití kritérií výběru popsaných
v provozním plánu poradního fóra. Za použití řady nástrojů, které se považují za vhodné a účinné, bude úřad EASO
rovněž konzultovat s občanskou společností během fáze sestavování pracovního programu na rok 2016, výroční
zprávy a dalších produktů.
V roce 2015 bude úřad EASO dále rozvíjet svou platformu elektronických konzultací. Hlavním nástrojem pro konzultace
s občanskou společností bude i nadále internet. Budou organizovány specifické konzultační činnosti pro cílové skupiny,
jako jsou členové soudů. Na základě zkušeností z akcí pořádaných v letech 2012, 2013 a 2014 uspořádá úřad EASO
ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 konferenci určenou pro organizace občanské společnosti a plenární zasedání.
Činnosti poradního fóra úřadu EASO
Cíle
úřadu EASO

Úřad EASO se zapojí do oboustranného dialogu s příslušnými organizacemi občanské společnosti
s cílem sdílet odborné znalosti a zkušenosti.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015
Úřad EASO bude konzultovat s příslušnými organizacemi
občanské společnosti

Období
1.–4. čtvrtletí

Ukazatele
Počet a druh uskutečněných
konzultací
Počet organizací, s nimiž bylo
konzultováno
Počet obdržených příspěvků
Využití obdržených příspěvků

Uspořádat výroční plenární zasedání poradního fóra

4. čtvrtletí

Plenární zasedání uspořádáno
Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků plenárního
zasedání

Účast organizací občanské společnosti na výroční konferenci
úřadu EASO

4. čtvrtletí

Počet účastníků z organizací
občanské společnosti
Úroveň spokojenosti účastníků

Rozvoj platformy elektronických konzultací

1.–4. čtvrtletí

Počet konzultací zahájených na
platformě elektronických konzultací
Počet obdržených příspěvků
Využití obdržených příspěvků

Rozpočtová položka a přidělená částka

3401 Spolupráce s partnery a zúčastněnými subjekty
150 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Kancelář výkonného ředitele
0,5 úvazku AD, 0,5 úvazku smluvního zaměstnance
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6.4. Komunikace
Úřad EASO bude dále rozvíjet svou činnost v oblasti komunikace s veřejností z období let 2013–2014 za účelem
propagace své role, hodnot, činností a práce v souladu se zásadami popsanými v jeho komunikační strategii.
Komunikační činnost úřadu EASO bude rovněž zaměřena na posílení praktické spolupráce mezi zeměmi EU+. Hlavní
komunikační kanál úřadu EASO, jeho internetové stránky (http://www.easo.europa.eu), doplní řada dalších kanálů
s cílem zdůraznit klíčová sdělení úřadu EASO, jimiž jsou:
• support is our mission (podpora je naším posláním),
• uskutečňování solidarity v praxi,
• společné hodnoty, kvalita a solidarita,
• úřad EASO je střediskem odborných znalostí v oblasti azylu a
• poskytování přidané hodnoty EU a zemím EU+.
Klíčová sdělení úřadu EASO budou transparentně předávána prostřednictvím několika kanálů, aby byl zajištěn co
nejširší dosah a zvýšila se tak legitimita úřadu. Internetové stránky úřadu EASO budou ústředním bodem jeho práce
v oblasti komunikace. Úřad EASO bude zkoumat způsoby, jak své internetové stránky dále rozvíjet a modernizovat
v souladu se zpětnou vazbou od uživatelů a za použití osvědčených postupů podobných stránek. K dalším kanálům
patří:
• tištěná a audiovizuální média,
• účast na akcích (jako jsou dny otevřených dveří EU, veřejná slyšení a další akce, včetně velkých politicky významných
příležitostí),
• prezentace a výstavy na téma práce a činnosti úřadu EASO,
• publikace a zprávy,
• měsíční zpravodaj úřadu EASO,
• tiskové zprávy a
• výtahy z denního tisku (pouze pro interní použití).
Jedním z hlavních komunikačních cílů úřadu EASO je oslovit všechny úředníky v oblasti azylu a přijímání v zemích EU+
a zajistit, aby měli povědomí o hlavních produktech úřadu, včetně publikací a tiskových zpráv, a měli k nim přístup.
Komunikační činnost úřadu EASO
Cíle
úřadu EASO

Sdělovat a propagovat roli, hodnoty, činnosti a práci úřadu EASO v souladu s jeho komunikační
strategií.
Úřad EASO se zaměří na svůj úkol, který spočívá v usnadňování, koordinaci a posilování praktické
spolupráce mezi zeměmi EU+ v mnoha otázkách azylu.

Nově v roce
2015

Úřad EASO zmodernizuje své internetové stránky a dále vylepší své komunikační kanály.
Plnění

Činnosti úřadu EASO v roce 2015

Období

Ukazatele

Vydat alespoň 10 čísel zpravodaje úřadu EASO a zvýšit
počet jeho odběratelů

1.–4. čtvrtletí

Počet čísel zpravodaje úřadu EASO
Úroveň spokojenosti odběratelů
Procentuální zv ýšení počtu
odběratelů zpravodaje

Uspořádat zasedání, které bude mít informační charakter
a bude sloužit k navazování kontaktů, týkající se podnětů
k posilování komunikace úřadu EASO

3.–4. čtvrtletí

Počet účastníků
Úroveň spokojenosti účastníků
Využití výsledků zasedání
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Plnění
Činnosti úřadu EASO v roce 2015
Uspořádat informační den úřadu EASO

Období
2. čtvrtletí

Ukazatele
Počet informačních stánků
Počet úředníků úřadu EASO, kteří
vystoupí s prezentacemi
Počet zúčastněných zemí EU+

Vydat alespoň 10 tiskových zpráv

1.–4. čtvrtletí

Počet tiskových zpráv
Využití tiskových zpráv

Monitorovat články v tisku o úřadu EASO a zveřejňovat
nejdůležitější z nich na internetových stránkách úřadu

1.–4. čtvrtletí

Počet článků zařazených do
archivu tisku
Počet článků zveřejněných na
internetových stránkách úřadu

Vydávání interních výtahů z denního tisku

1.–4. čtvrtletí

Počet interních výtahů z denního
tisku
Úroveň spokojenosti čtenářů

Uspořádat alespoň šest rozhovorů na vysoké úrovni s tiskem

1.–4. čtvrtletí

Počet rozhovorů na vysoké úrovni
s tiskem

Koordinovat publikace a překlady úřadu EASO a zajišťovat,
aby měly co nejvyšší kvalitu

1.–4. čtvrtletí

Počet publikací a překladů
Využití publikací úřadu EASO
Úroveň spokojenosti uživatelů

Zajistit plné uplatňování vizuální identity úřadu EASO

1.–4. čtvrtletí

Používání vizuální identity úřadu
EASO

Zvýšit počet návštěvníků internetových stránek úřadu EASO

1.–4. čtvrtletí

Procentuální zvýšení počtu
návštěvníků internetových stránek
úřadu EASO

Zajistit včasné odpovědi na dotazy veřejnosti a tisku

1.–4. čtvrtletí

Časový rámec, v němž se zodpovídají
dotazy
Využití odpovědí

Účinná správa informační schránky úřadu EASO

1.–4. čtvrtletí

Počet žádostí a odpovědí
Č asov ý rámec, v němž se
zodpovídají žádosti
Využití informační schránky úřadu
EASO

Rozpočtová položka a přidělená částka

2309 Správní náklady na překlady a tlumočení:
470 000 EUR
2310 Správní publikace: 40 000 EUR
2311 Komunikace: 80 000 EUR

Lidské zdroje a přidělení zaměstnanci

Kancelář výkonného ředitele
1 AD
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6.5. Správa úřadu EASO
Pokud jde o správní strukturu úřadu EASO, úřad bude pokračovat ve sledování svého hlavního cíle, kterým je
poskytovat vysoce kvalitní služby, a tedy účinně a efektivně plnit své poslání a cíle. Odbor obecných záležitostí
a administrativy bude zejména nadále provádět posouzení, navrhovat definice a realizovat řešení v oblasti celkových
správních potřeb a požadavků úřadu EASO. Při tom bude zajišťovat soulad a provádět řízení rizik ve shodě s příslušnými
politikami, pravidly a předpisy. I nadále budou rozpracovávány politiky a pokyny s cílem zvyšovat efektivitu služeb
a produktů na základě osvědčených postupů, vyvozených ponaučení, hodnocení a doporučení. Kromě toho bude
administrativa poskytovat nezbytnou podporu v souvislosti s prováděním ujednání a finančními příspěvky, pokud
jde o příslušné zúčastněné subjekty úřadu EASO.
V souladu s uplatňováním společného přístupu k decentralizovaným agenturám EU a příslušného plánu, s výsledky
vnitřních a vnějších hodnocení úřadu EASO a s audity Útvaru interního auditu a Evropského účetního dvora může
docházet k dalšímu vývoji organizační struktury úřadu EASO.
Na rok 2015 úřad EASO plánuje investici s cílem dále rozvinout efektivní vnitřní postupy, posílit vnitřní kontrolu
organizace v souladu s normami vnitřní kontroly přijatými v roce 2012, poskytnout zaměstnancům pokročilou
odbornou přípravu na všechna témata související s úřadem EASO a tak posílit budování kapacit a kariérní růst,
pokračovat v procesech náboru a podpořit operativní odbory/centra.
Zvláštní důraz se bude klást na IT systém a systém práce s poznatky úřadu EASO, aby bylo možné posílit podpůrné
činnosti úřadu EASO pro země EU+, mimo jiné prostřednictvím platformy odborné přípravy úřadu EASO, portálu
informací o zemích původu, informačního a dokumentačního systému a internetových stránek úřadu EASO. Budou
také vytvořeny pokročilé nástroje pro konzultaci. Kromě toho bude podpořena další konsolidace a zlepšení kontinuity
provozu a infrastruktury informačních a komunikačních technologií. Informační technologie úřadu EASO budou
odrážet proces řízení změn úřadu EASO a budou v předstihu poskytovat podporu pro zlepšení a pro referenční
srovnávání. V roce 2015 bude proveden značný počet testů zavedených systémů s cílem zajistit, aby byly systémy
pro obnovu a řízení bezpečnostních incidentů plně funkční a byly průběžně zaváděny v potřebné kvalitě.
Předpokládá se, že v roce 2015 bude plně zavedena politika správy záznamů a harmonogram uchovávání dokumentů
úřadu EASO, včetně používání náležitých softwarových nástrojů. Úřad EASO bude v roce 2015 také rozvíjet své vnitřní
postupy v oblasti ochrany údajů v užší spolupráci s evropským inspektorem ochrany údajů.

6.5.1. Přehled zaměstnanců a rozpočtu úřadu EASO na rok 20156
Plnění cílů úřadu EASO závisí na dostupnosti nezbytných lidských, finančních a materiálních zdrojů v souladu
s rozhodnutím rozpočtového orgánu. V tomto ohledu nejsou číselnými údaji uvedenými v přehledu zaměstnanců
a rozpočtu níže dotčena rozhodnutí rozpočtového orgánu o příslušných ročních rozpočtech a ročních plánech
pracovních míst.
6.5.1.1. Přehled zaměstnanců na rok 2015
Vzhledem ke svému poslání a úkolům má úřad EASO značné nároky na lidské zdroje, protože podporuje praktickou
spolupráci a poskytuje odborné znalosti EU a zemím EU+ s cílem podporovat zavádění a další rozvoj společného
evropského azylového systému.
Z tohoto důvodu by v roce 2015 měly být lidské zdroje úřadu EASO navýšeny, aby bylo možné účinně plnit úkoly, které
byly úřadu původně přiděleny, nové úkoly přidělené přepracovaným acquis v oblasti azylu (např. systém včasného
varování a připravenosti v rámci mechanismu stanoveného v článku 33 dublinského nařízení) i předvídatelné budoucí
úkoly, které evropské orgány určí v roce 2015.

6

Veškeré číselné údaje týkající se zaměstnanců a rozpočtových prostředků uvedené v tomto bodě podléhají přijetí souhrnného rozpočtu EU na rok 2015
rozpočtovým orgánem.
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Návrh souhrnného rozpočtu EU předložený Evropskou komisí rozpočtovému orgánu počítá s tím, že úřad EASO
bude mít v roce 2015 nadále celkem 86 zaměstnanců (51 dočasných zaměstnanců, 23 smluvních zaměstnanců
a 12 vyslaných národních odborníků)7. Do jednotlivých organizačních složek budou zaměstnanci rozděleni takto8:
Složka

Zaměstnanci

Výkonný ředitel

1

Kancelář výkonného ředitele

6

Účetní oddělení

2

Centrum pro operativní podporu

13

Centrum pro informace, dokumentaci a analýzu

20

Centrum pro odbornou přípravu a znalosti a kvalitu

15

Odbor obecných záležitostí a administrativy

29

Zaměstnanci celkem

86

V souladu se zásadami sestavování rozpočtu podle činností zavedl úřad EASO vazbu mezi činnostmi seskupenými
v rámci týchž cílů a zdroji – rozpočtovými prostředky i zaměstnanci – nutnými pro jejich provedení. Počty zaměstnanců
přidělených na provedení činností podle oddílů 2 až 5 zahrnují pouze zaměstnance zařazené do operativních odborů.
Zaměstnanci v kanceláři výkonného ředitele, účetním oddělení a odboru obecných záležitostí a administrativy sice
také přímo i nepřímo přispívají k provádění operativních činností, ale pracovní program je nepřiřazuje konkrétním
činnostem, neníli výslovně uvedeno jinak.
V souladu se služebním řádem a prováděcími pravidly, které agentura přijala v roce 2014, budou dále prováděny
politiky v oblasti rozvoje zaměstnanců s cílem zajistit dostatečné budování kapacit a nové příležitosti pro zaměstnance
úřadu EASO.
6.5.1.2. Přehled rozpočtu na rok 2015
Příjmy úřadu EASO se skládají z příspěvku od EU, uvedeného v souhrnném rozpočtu Evropské unie, případných
dobrovolných příspěvků od zemí EU+, poplatků za publikace a služby poskytované úřadem EASO a příspěvku od
přidružených zemí.
Vzhledem k důležitosti dotace EU v rámci rozpočtu úřadu EASO má přidělení nezbytných zdrojů zásadní význam pro
dosažení cílů uvedených v pracovním programu úřadu EASO na rok 2015.
Úřad EASO si uvědomuje omezenost zdrojů v EU. Bude tedy požadovat příjmy rozumným a vyváženým způsobem
a zajistí obezřetnou kontrolu výdajů, aby své současné a případné budoucí úkoly mohl provádět účinně a účelně. Úřad
EASO bude i nadále používat svůj přístup zdola nahoru k sestavování rozpočtu a zapojovat do svého rozpočtového
cyklu všechny odbory/centra. Celkové předpokládané výdaje v roce 2015 dosahují přibližně 15,7 milionu EUR, včetně
příspěvku EU pro úřad EASO na rok 2015, který podle návrhu souhrnného rozpočtu EU předloženého Evropskou

7

Toto číslo nezahrnuje tři smluvní zaměstnance, které úřad EASO přijal za účelem provedení 18měsíčního projektu ENP „Podpora účasti Jordánska na činnosti
úřadu EASO, jakož i účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex“, který byl zahájen v roce 2014.

8

Přesné rozdělení zaměstnanců do jednotlivých center bude stanoveno, až rozpočtový orgán rozhodne o souhrnném rozpočtu EU na rok 2015 a plánu pracovních
míst úřadu EASO.
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komisí rozpočtovému orgánu činí 14,731 milionu EUR, příspěvku od přidružených zemí účastnících se činnosti úřadu
EASO (přibližně 627 000 EUR)9 a příspěvku na provádění projektu ENP nazvaného „Podpora účasti Jordánska na
činnosti úřadu EASO, jakož i účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex“ (322 681 EUR).
Předběžné návrhy výdajů na rok 2015 jsou do jednotlivých hlav rozděleny takto:
Výdaje 2015
Údaje v eurech

Prostředky na závazky

Prostředky na platby

Hlava 1 – Výdaje na zaměstnance

6 500 000

6 500 000

Hlava 2 – Výdaje na infrastrukturu a provoz

2 680 000

2 680 000

Hlava 3 – Operační výdaje

6 178 000

6 178 000

322 681

322 681

15 680 681

15 680 681

Hlava 4 – Účast zemí ENP na činnosti úřadu EASO
Celkové výdaje

Hlava 1: Výdaje na zaměstnance
Hlava 1 se týká výdajů na zaměstnance, personálních nákladů (např. nákladů na mise, nákladů na odbornou přípravu)
a platů. Vzhledem k povaze činnosti úřadu EASO lze v hlavě 1 nalézt i některé náklady spojené s operacemi. Hlava 1
zahrnuje náklady na provozní zaměstnance a náklady na administrativní zaměstnance, kteří podporují operace úřadu
EASO, jako jsou azylové podpůrné týmy, zasedání odborníků a odborná příprava. Hlava 1 obsahuje také náklady na
správní mise. Naproti tomu náklady na mise zaměstnanců úřadu EASO přímo související s operacemi úřadu jsou
uvedeny v hlavě 3.

Hlava 2: Výdaje na infrastrukturu a provoz
Hlava 2 se týká výdajů na správní náklady, mimo jiné na:
• pronájem budov a související náklady: 945 000 EUR,
• informační a komunikační technologie: 433 000 EUR. Je třeba poznamenat, že hlava 2 nezahrnuje operační výdaje
na IT, jako jsou náklady na webový portál, které jsou součástí výdajů v hlavě 3,
• zasedání správní rady úřadu EASO a další zasedání: 200 000 EUR. Je třeba zdůraznit, že hlava 2 zahrnuje náklady
na správní publikace a komunikaci úřadu, nikoli však náklady na zveřejňování zpráv v rámci různých operativních
činností, např. výroční zprávy o situaci v oblasti azylu v EU a zpráv s informacemi o zemích původu, které spadají
do výdajů v hlavě 3.

Hlava 3: Operační výdaje
Následující tabulka podává přehled návrhu rozpočtu přiděleného v rámci hlavy 3 na různé úkoly. Výdaje na tyto
úkoly jsou podrobně vysvětleny v předchozích kapitolách. Hlava 3 zahrnuje také operativní mise zaměstnanců úřadu
EASO (tj. mise prováděné v rámci přímé podpory operativních činností stanovených v tomto pracovním programu
v souladu s mandátem úřadu EASO), jakož i všechny náklady přímo související s prováděním operativních činností
(např. na distribuci materiálů, dopravu, stravování, pronájem prostor pro činnosti probíhající mimo prostory úřadu
EASO nebo technické vybavení).

9

V rámci uplatňování ujednání o účasti Norského království na činnosti úřadu EASO bude Norsko každoročně přispívat částkou, která se vypočítá podle
procentního podílu jeho hrubého domácího produktu (HDP) na HDP všech zúčastněných států. Definitivní údaje o HDP Norska budou k dispozici dne 31. března
2015. Úřad EASO také očekává, že vstoupí v platnost ujednání se Švýcarskem, Lichtenštejnskem a Islandem, která mohou mít rovněž vliv na příjmy úřadu EASO.
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Hlava 310

Operační výdaje

Kapitola 31

Podpora na uplatňování společného evropského azylového systému

680 000

3101

Výroční zpráva o azylu

130 000

3102

Včasné varování a analýza dat

300 000

3103

Informační a dokumentační systém

250 000

Kapitola 32

6 178 000

Podpora praktické spolupráce členských států

3 057 000

3201

Odborná příprava úřadu EASO

1 390 000

3202

Procesy kvality11

450 000

3203

Informace o zemích původu

717 000

3204

Přemísťování, přesídlování a vnější rozměr

500 000

Kapitola 33

Podpora pro členské státy vystavené mimořádnému tlaku

3301

Horizontální podpora pro členské státy vystavené mimořádnému tlaku

3302

Mimořádná podpora

Kapitola 34
3401

2 291 000
250 000
2 041 000

Spolupráce s partnery a zúčastněnými subjekty

150 000

Spolupráce s partnery a zúčastněnými subjekty

150 000

10

Včetně operativních misí zaměstnanců úřadu EASO.

11

Včetně nezletilých osob bez doprovodu a obchodování s lidmi.

Hlava 4: Účast zemí ENP na činnosti úřadu EASO
Hlava 4 bude zahrnovat výdaje na provádění projektu nazvaného „Podpora účasti Jordánska na činnosti úřadu EASO,
jakož i účasti Tuniska a Maroka na činnosti úřadu EASO a agentury Frontex“. Tato činnost odpovídá programům
financovaným prostřednictvím účelově vázaných smluv.
Hlava 4

Účast zemí ENP na činnosti úřadu EASO

322 681

Kapitola 41

Účast zemí ENP na činnosti úřadu EASO

322 681

Spolupráce zemí ENP s úřadem EASO (účelově vázané)

322 681

4101
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Seznam zkratek
AEAJ

Asociace evropských správních soudců (Association of European Administrative Judges)

AIP

rezervní skupina pro otázky azylu (Asylum Intervention Pool)

APD

směrnice o azylovém řízení (Asylum procedures directive)

AST

azylový podpůrný tým (Asylum support team)

CEAS

společný evropský azylový systém (Common European Asylum System)

CEPOL

Evropská policejní akademie

COI

informace o zemích původu (Country of Origin Information)

EASO

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (European Asylum Support Office)

EIGE

Evropský institut pro rovnost žen a mužů (European Institute for Gender Equality)

EMCDDA 	Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction)
EMS

Evropská migrační síť

ENPI 	evropský nástroj sousedství a partnerství (European Neighbourhood and Partnership
Instrument)
EPRA

Evropská platforma agentur v oblasti přijímání (European Platform of Reception Agencies)

EPS

systém včasného varování a připravenosti (Early warning and Preparedness System)

ENP

evropská politika sousedství (European Neighbourhood Policy)

EU

Evropská unie

euLISA 	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody,
bezpečnosti a práva
Eurojust

Evropská jednotka pro soudní spolupráci

Europol

Evropský policejní úřad

FRA

Agentura Evropské unie pro základní práva

Frontex 	Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států
Evropské unie
GDISC 	konference generálních ředitelů imigračních úřadů (General Directors of Immigration Service
Conference)
GIS

geografický informační systém

GPS

skupina pro poskytování statistik (Group for the Provision of Statistics)

IALN

meziagenturní právní síť (InterAgency Legal Network)

IARLJ 	Mezinárodní asociace soudců uprchlického práva (International Association of Refugee Law
Judges)
IDS

informační a dokumentační systém

IGC 	Mezivládní konzultace o migračních, azylových a uprchlických politikách (Intergovernmental
Consultations on Migration, Asylum and Refugees)
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IOM

Mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for Migration)

SVV

spravedlnost a vnitřní věci

MFF

víceletý finanční rámec (Multiannual financial framework)

MSPP

víceletý plán v oblasti personální politiky (Multiannual staff policy plan)

NCP

národní kontaktní místo (National contact point)

OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům

RDPPs

regionální programy rozvoje a ochrany (Regional Development and Protection Programmes)

SMART 	konkrétní, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově vymezený (Specific, measureable,
achievable, realistic, timebounded)
THB

obchodování s lidmi (Trafficking of human beings)

UNHCR 	vysoký komisař Organizace spojených národů pro uprchlíky (United Nations High Commissioner
for Refugees)
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Přílohy
Orientační seznam veřejných zakázek a právních závazků úřadu
EASO v roce 2015
Operativní činnost

Akce
definovaná
v prac.
programu

Spolupráce s partnery
a zúčastněnými
subjekty

Bod 8.3

Pořádání akcí a související
služby pro poradní fórum

150 000 EUR

Konkrétní zakázky na
služby

Odborná příprava
úřadu EASO

Bod 2.1

Vývoj databáze odborné
přípravy

100 000 EUR

Rámcová nebo přímá
Otevřené řízení
zakázka na služby

2. čtvrtletí

Odborná příprava
úřadu EASO

Bod 2.1

Modernizace stávajícího
systému platformy odborné
přípravy

150 000 EUR

Rámcová nebo přímá
Otevřené řízení
zakázka na služby

4. čtvrtletí

Odborná příprava
úřadu EASO

Bod 2.1

Výzkum osnov odborné
přípravy úřadu EASO pro
účely posouzení dopadů

100 000 EUR

Rámcová nebo přímá
Otevřené řízení
zakázka na služby

4. čtvrtletí

Podpora kvality

Bod 2.2

Poradenství na podporu
procesu certifikace odborné
přípravy úřadu EASO

60 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

2. čtvrtletí

Podpora kvality

Bod 2.2

Poradenství pro vytvoření
odvětvového rámce
kvalifikací

15 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

2. čtvrtletí

Předmět zakázky

Hodnota
zakázky

Druh zakázky

Zadávací
řízení

Časový
rámec
pro
zahájení

Rámcové smlouvy 3. čtvrtletí

Spolupráce s členy
soudů

Bod 2.4.1

Služby odborníků pro
konferenci členů soudů

10 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

2. čtvrtletí

Spolupráce s členy
soudů

Bod 2.4.1

Organizační opatření pro
konferenci členů soudů

5 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

2. čtvrtletí

Seznam dostupných
jazyků

Bod 2.5

Technická řešení pro seznam
dostupných jazyků

30 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

3. čtvrtletí

Rezervní skupina pro
otázky azylu

Bod 3.1

Vypracování manuálů pro
operativní podporu

60 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

1. čtvrtletí

Rezervní skupina pro
otázky azylu

Bod 3.1

Vytištění manuálů pro
operativní podporu

25 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

3. čtvrtletí

Rezervní skupina pro
otázky azylu

Bod 3.1

Služba pro vytvoření
a zavedení systému vysílání
odborníků zemí EU+

60 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

1. čtvrtletí

Operativní podpora
(podpora šitá na míru
/ zvláštní podpora)

Bod 3.2

Tlumočnické
a překladatelské služby

60 000 EUR

Rámcové zakázky
na služby / přímé
zakázky

Jednací řízení
o zakázkách nízké 1. čtvrtletí
hodnoty

Operativní podpora
(mimořádná podpora)

Bod 3.2

Poskytování vybavení pro
mimořádnou podporu

100 000 EUR

Rámcové zakázky na
služby

Otevřené řízení

2. čtvrtletí

Operativní podpora
(mimořádná podpora)

Bod 3.2

Vývoj systému řízení kvality

15 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

2. čtvrtletí

Operativní podpora
(mimořádná podpora)

Bod 3.2

Vytvoření rámce / plánu
pro mimořádná opatření
(software)

60 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

2. čtvrtletí
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Operativní činnost

Akce
definovaná
v prac.
programu

Předmět zakázky

Hodnota
zakázky

Druh zakázky

Zadávací
řízení

Časový
rámec
pro
zahájení

Informace o zemích
původu

Bod 3.3

Služby údržby, hostingu
a vývoje IT pro portál
informací o zemích původu

150 000 EUR

Konkrétní zakázky na
služby

Rámcové smlouvy
2. čtvrtletí
úřadu EASO

Společné zpracování

Bod 3.4

Hodnocení pilotních
projektů společného
zpracování

20 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

2. čtvrtletí

Společné zpracování

Bod 3.4

Příručka o společném
zpracování (redigování a tisk)

20 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

3. čtvrtletí

Společné zpracování

Bod 3.4

Shromáždění a upevnění
odborných znalostí
a postupů zemí EU+ v oblasti
společného zpracování

15 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

2. čtvrtletí

Informační
a dokumentační
systém

Bod 4.1

Vývoj softwaru a licence

50 000 EUR

Konkrétní zakázky na
služby

Rámcová
smlouva v oblasti
informačních
a komunikačních
technologií

Včasné varování
a připravenost

Bod 4.3

Licence na software
a školení/údržba

100 000 EUR

Konkrétní zakázky na
dodávky

Rámcová smlouva
1. čtvrtletí
Evropské komise

Bod 5.1

Posouzení potřeb ohledně
přidané hodnoty úřadu
EASO v rámci činností
vnějšího rozměru v cílových
třetích zemích

15 000 EUR

Přímá zakázka na
služby

Jednací řízení
o zakázce nízké
hodnoty

Vnější rozměr

1.–4.
čtvrtletí

2. čtvrtletí

Pracovní program úřadu EASO na rok 2015 — 45

Publikace a překlady úřadu EASO v roce 2015
Publikace

Počet jazyků

1

Pracovní program úřadu EASO na rok 2016

24

2

Výroční zpráva o činnosti úřadu EASO

24

3

Rozpočet úřadu EASO

24

4

Výroční zpráva o situaci v oblasti azylu v EU

5

5

Dvě školicí příručky úřadu EASO

1

6

Brožura školení úřadu EASO

22

7

Příručka/pokyny úřadu EASO o nezletilých osobách bez doprovodu

5

8

Tři nástroje kvality úřadu EASO

5

9

Tři tematické zprávy o vytvoření základů kvality v rámci úřadu EASO

1

10

Kapitoly osnov pro členy soudů

5

11

Alespoň tři zprávy nebo produkty v oblasti informací o zemích původu

5

JAK ZÍSKAT PUBLIKACE EU
Bezplatné publikace:
•	jeden výtisk:
prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•	více výtisků, plakáty či pohlednice:

v zastoupeních Evropské unie (http://ec.europa.eu/represent_cs.htm)
a v delegacích Evropské unie v zemích mimo EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_
cs.htm); můžete se také obrátit na síť Europe Direct na adrese http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm nebo na telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10 11 (zdarma v rámci EU) (*).
(*)	Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty
nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit).

Placené publikace:
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prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Předplatné:
•	u některého z prodejců Úřadu pro publikace Evropské unie
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm).
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