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1. EASO’s mission, opgaver og prioriteter
1.1. Indledning
I de seneste år er der taget vigtige skridt i udviklingen af det fælles europæiske asylsystem med henblik på at udvikle 
de politiske, retlige og finansielle støtteinstrumenter på asylområdet. 

Den anden fase af EU’s retlige instrumenter tilvejebringer retsgrundlaget for en større harmonisering og fastsætter 
højere kvalitetsstandarder, hvorved der sikres ensartet status, strenge fælles betingelser for beskyttelse og fællestræk 
i asylprocedurerne for dem, der har behov for international beskyttelse. I de strategiske retningslinjer for den videre 
udvikling af området retlige og indre anliggender, som Det Europæiske Råd vedtog i juni 2014, fastlægges endvidere 
prioriteterne og målsætningerne på dette område, og der slås til lyd for, at EASO skal spille en større rolle, navnlig 
med hensyn til at fremme en sammenhængende anvendelse af reglerne. Desuden forudser Europa-Kommissionens 
tiltrædende formand i de politiske retningslinjer for den næste Europa-Kommission, der blev fremlagt i juli 2014 (1), 
at EASO i højere grad skal bistå myndighederne i medlemsstater og tredjelande. I Kommissionens meddelelse »Vejen 
frem mod et åbent og sikkert Europa« (2) og Kommissionens meddelelse om arbejdet i Taskforcen vedrørende 
Middelhavet (3) fastlægges der relevante foranstaltninger for EASO’s ansvarsområder. Endelig tilvejebringer den nye 
flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (FFR), herunder den nye Asyl-, Migrations- og Integrationsfond (AMIF), 
grundlaget for EU’s finansielle støtte på asylområdet, herunder tildelinger til EU-agenturer. 

En sammenhængende, omfattende og konsekvent gennemførelse af EU’s omarbejdede asylpakke er af afgørende 
betydning for at sikre, at der opnås et virkeligt fælles europæisk asylsystem. Som led heri har EASO fået til opgave 
at fremme en sammenhængende gennemførelse og understøtte harmoniserede praksisser, der fører til samordning 
af afgørelser om lignende situationer. EASO vil i denne forbindelse i 2015 fortsat spille en central rolle med hensyn 
til at bistå medlemsstaterne og de associerede lande, der deltager i EASO (4), samt EU-institutionerne med at nå 
disse målsætninger gennem avancerede praktiske samarbejdsforanstaltninger, ekspertise, fælles analyser og 
evidensbaseret politikinput. 

I denne henseende fastlægger EASO’s årlige arbejdsprogram for 2015 de generelle planer for EASO’s aktiviteter og 
tilvejebringer det overordnede grundlag for den årlige aktivitetsbaserede budgetplanlægning. EASO’s arbejdsprogram 
for 2015 er i overensstemmelse med den fælles tilgang til EU’s decentraliserede agenturer og den tilhørende 
køreplan, hvorefter der skal anlægges en helhedstilgang vedrørende den årlige og flerårige planlægning sammen med 
ressourceplanlægningen. Dette arbejdsprogram er derfor udarbejdet inden for de generelle rammer, der er beskrevet 
i EASO’s flerårige arbejdsprogram for 2014-2016, som omfatter den strategiske kontekst og målsætningerne for EASO 
i denne periode. I dette dokument fastlægges de aktiviteter, som danner grundlag for udarbejdelsen af overslagene 
over indtægter og udgifter samt stillingsfortegnelsen.

I henhold til artikel 29, stk. 1, litra f), i EASO-forordningen vedtog bestyrelsen arbejdsprogrammet den 22. september 
2014. Europa-Kommissionens udtalelse, der blev vedtaget den 27. august 2014, er taget behørigt i betragtning.

Gennemførelsen af arbejdsprogrammet for 2015 vil ske under hensyntagen til resultaterne af den interne evaluering, 
der blev foretaget af Europa-Kommissionen i 2013, samt den uafhængige evaluering, der blev gennemført i perioden 
fra oktober 2014 til oktober 2015. Evalueringen af EASO’s aktiviteter og effekten og nytteværdien heraf er af 
afgørende betydning for EASO’s generelle effektivitet.

I betragtning af arten af EASO’s arbejde og behovet for at reagere rettidigt og proaktivt på ændrede scenarier, 
omstændigheder og prioriteringer giver bestyrelsen imidlertid den administrerende direktør bemyndigelse til at 
træffe afgørelse om ændringer af arbejdsprogrammet for 2015 og bevare den nødvendige fleksibilitet til at reagere 
på disse ændringer under gennemførelsen af arbejdsprogrammet.

EASO har afholdt høringer med det rådgivende forum og RIA-agenturerne om de store træk i arbejdsprogrammet 
for 2015. EASO modtog bidrag fra medlemmer af civilsamfundet, nemlig Asylum Research Consultancy, det 
nederlandske flygtningeråd, Det Europæiske Råd for Flygtninge og Personer i Eksil (ECRE), det græske flygtningeråd, 

(1) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_da.pdf

(2) COM(2014) 154 final, http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_
happen_da.pdf

(3) COM(2013) 869 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0869&rid=2

(4) I dette dokument benævnes EU-medlemsstaterne og de associerede lande, der deltager i EASO, under ét som »EU+-landene«.

http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_da.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_happen_da.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_happen_da.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0869&rid=2
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Den Internationale Organisation for Migration, Det Internationale Rehabiliteringsråd for Torturofre, den norske 
organisation for asylansøgere og University of London samt bidrag fra fire RIA-agenturer (EMCDDA, Eurojust, Cepol 
og Europol). Alle bidrag er undersøgt nøje og taget behørigt i betragtning.

1.2. EASO’s mission

EASO’s mission er at bidrage til gennemførelsen og udviklingen af det fælles europæiske asylsystem ved at yde støtte 
og fremme, koordinere og styrke praktisk samarbejde blandt EU+-landene som et uafhængigt kompetencecenter 
på asylområdet.

1.3. EASO’s opgaver

For at opfylde sin mission har EASO følgende hovedopgaver i 2015:

• yde praktisk og teknisk støtte til EU+-lande og EU-institutionerne

• yde operationel støtte til EU+-lande med særlige behov og til EU+-lande, der oplever et særligt pres på deres 
asyl- og modtagelsessystemer forårsaget af pludselig og ekstraordinær tilstrømning af personer til deres område

• give videnskabelige input i forbindelse med fastlæggelsen af EU’s politikker og lovgivning på alle områder, der 
har direkte eller indirekte konsekvenser på asyl- og migrationsområdet.

1.4. EASO’s centrale resultatindikator

EASO’s centrale resultatindikator afspejler kontorets muligheder for at nå de målsætninger, der er faststat i EASO’s 
årlige arbejdsprogram.

Resultatindikatoren er således en kvalitativ indikator, der skal påvise effekten af EASO’s støtte for en sammenhængende 
gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem. 

Der vil blive taget hensyn til: 

• de opgaver, der er fastlagt i EASO-forordningen, EU’s omarbejdede asylregler og andre relaterede EU-dokumenter 
samt EASO’s fremskridt i gennemførelsen af de aktiviteter, der skal føre til fuldførelsen af disse opgaver

• anmodninger fra EU+-landene, Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-Kommissionen og 
andre EU-institutioner, -agenturer og -organer om at udvikle og gennemføre yderligere EASO-aktiviteter for at 
understøtte gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem

• udtalelser med evalueringer fra EU+-landene, Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union, Europa-
Kommissionen og andre EU-institutioner, -agenturer og -organer samt andre EASO-partnere vedrørende EASO’s 
arbejde.

I arbejdsprogrammet udpeges en række specifikke målsætninger, der er struktureret i overensstemmelse med 
SMART-principperne (specifikke, målelige, gennemførlige, realistisk og tidsbaserede mål). For at kunne måle EASO’s 
effektivitet udvikles der indikatorer for hver målsætning, ligesom de forventede resultater og tidsrammer fastlægges.

1.5. EASO’s prioriteter for 2015

EASO vil i 2015 koncentrere sin indsats om at bidrage til en effektiv, sammenhængende og konsekvent praktisk 
gennemførelse af EU’s omarbejdede asylregler. Det er af afgørende betydning for videreudviklingen af det fælles 
europæiske asylsystem, at EU+-landenes nationale asylsystemer har tilstrækkelig kapacitet. EASO får en mere central 
rolle i koordineringen af disse kapacitetsopbyggende foranstaltninger gennem praktiske samarbejdsaktiviteter, 
herunder uddannelse, oplysninger om oprindelseslande og kvalitetsrapporter. EASO vil øge sin kapacitet til at indsamle 
og udveksle information og dokumentation om asylsystemer samt sit system til tidlig varsling og beredskab. EASO vil 
også bestræbe sig på at understøtte den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem i overensstemmelse 
med sin strategi for den eksterne dimension efter aftale med Europa-Kommissionen og inden for rammerne af EU’s 
politik for eksterne relationer.
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EASO vil tilrettelægge praktiske samarbejdsaktiviteter for EU+-landene, Europa-Kommissionen og andre 
interessenter, herunder konferencer, workshopper, ekspertmøder og specialistnetværk, for at udveksle synspunkter 
og træffe foranstaltninger vedrørende forskellige spørgsmål af relevans for hele EU på asylområdet (f.eks. om 
politik, gennemførelse af EU’s asyllovgivning, forhold i oprindelseslande, bedste praksis, strømme af flygtninge 
i nødsituationer osv.). EASO vil strømline metoderne og aktiviteterne for at fremme det praktiske samarbejde 
på asylområdet. Med henblik herpå vil EASO tilrettelægge mindst 48 workshopper, ekspertmøder, konferencer 
eller møder i specialistnetværk om praktisk samarbejde og udvikle mindst otte værktøjer til praktisk samarbejde. 
For yderligere at støtte medlemsstaterne ved gennemførelsen og anvendelsen af EU’s asylregler vil EASO fortsat 
tilrettelægge praktiske workshopper i forbindelse med møderne i kontaktudvalgene om emner, der fastlægges af 
medlemsstaterne. EASO’s nuværende produkter, aktiviteter og programmer skaber allerede merværdi i hele EU. 
EASO vil således konsolidere og videreudvikle sine eksisterende kerneaktiviteter, men nye aktiviteter vil også blive 
fremmet på grundlag af en trinvis tilgang.

EASO’s målsætninger for 2015

• styrke betydningen af fælles uddannelse og faglig udvikling på asylområdet

• forbedre kvaliteten af asylprocesser og -afgørelser

• udarbejde flere fælles oplysninger om oprindelseslande (COI)

• udvikle fælles behandling

• fremme den juridiske dialog på asylområdet

• støtte en bedre identificering af sårbare personer

• indsamle og udveksle præcis og opdateret information og dokumentation om det fælles europæiske 
asylsystems funktion og videreudvikle et system til tidlig varsling og beredskab for at tilvejebringe analyser 
af tendenser

• yde rettidig og omfattende operationel støtte til medlemsstater

• fremme tilstrækkelige modtagelsesforhold og integrationsforanstaltninger

• fremme synergier mellem migrations- og asylpraksis, herunder vedrørende tilbagesendelse af afviste 
asylansøgere

• støtte den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem.

f.eks
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2. Permanent støtte
2.1. EASO’s uddannelsesaktiviteter

Uddannelsesaktiviteter 

EASO’s 
målsætning(er)

EASO bestræber sig på at hjælpe EU+-landene med gennem kvalitativ fælles uddannelse 
at udvikle viden, kvalifikationer og kompetencer blandt deres personale med ansvar 
for asylspørgsmål. EASO’s uddannelsesaktiviteter bidrager til en sammenhængende 
gennemførelse af det fælles europæiske asylsystem ved at understøtte etableringen af et 
fælles kvalitetsniveau på tværs af EU. Med henblik herpå følger EASO en tilgang med to spor, 
hvor det på den ene side udarbejder relevant uddannelsesmateriale og på den anden side 
tilrettelægger uddannelse baseret på et system med uddannelse af underviserne.

EASO vil udvide brugen af moderne teknologi, innovative uddannelsesværktøjer og didaktiske 
metoder og udvikle nye uddannelsesværktøjer på basis af eksisterende materialer, som kan 
tilpasses EU+-landenes særlige behov.

EASO vil arbejde videre med en europæisk certificeringsproces i forbindelse med sit 
uddannelsesprogram, således at EU+-landene kan sikre, at deres personale med ansvar 
for asylspørgsmål uddannes i overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet om 
asylprocedurer og har tilstrækkelig viden og de fornødne kvalifikationer. Certificeringen af EASO’s 
uddannelsesprogram vil blive udviklet, uden at det berører nationale systemer og procedurer.

EASO vil samarbejde om uddannelse med andre EU-agenturer, navnlig Frontex, EU’s Agentur 
for Grundlæggende Rettigheder (FRA) og Cepol. I denne henseende vil EASO fortsat være 
involveret i udvikling, opdatering eller gennemførelse af fælles tematisk uddannelse, f.eks. 
grundlæggende rettigheder og menneskehandel. 

I tæt samarbejde med UNHCR vil den fornødne opmærksomhed blive rettet mod problemer 
relateret til køn, sårbare personer og omskæring af kvinder. EASO vil fortsat sikre, at 
kønsrelaterede emner strømlines i alle kontorets uddannelsesmaterialer.

Nyt i 2015 EASO vil indlede processen med henblik på at evaluere og vurdere effekten og effektiviteten 
af sine uddannelsesaktiviteter i EU+-landene. Nye uddannelsesværktøjer vil blive udviklet, 
mens certificeringssystemet vil blive konsolideret.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Udbyde mindst 11 EASO-forløb med uddannelse af 
undervisere

1.-4. kvartal Antal udbudte forløb med uddannelse af 
undervisere
Antal nyuddannede undervisere
Tilfredshed hos de uddannede

Udbyde mindst tre regionale forløb med uddannelse 
af undervisere

1.-4. kvartal Antal udbudte forløb med uddannelse af 
undervisere
Tilfredshed hos de uddannede

Yde ekspertbistand til EU+-landene ved gennem-
førelsen af EASO-uddannelse på kontorets 
e-læringsplatform og på nationalt plan

1.-4. kvartal Antal nationale medarbejdere, der er uddannet
Antal nationale uddannelsesforløb, der admini-
streres af EASO på kontorets e-læringsplatform
Antal oversatte moduler, der er gennemført 
på EASO’s e-læringsplatform

Opdatere mindst to moduler på grundlag af en 
behovsanalyse

1.-4. kvartal Antal modulopdateringer, der er iværksat
Antal modulopdateringer, der er gennemført på 
e-læringsplatformen
Antal modulopdateringsrapporter

f.eks
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Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Udvikle mindst to uddannelsesmoduler eller andre 
uddannelsesværktøjer, som kan tilpasses EU+-
landenes særlige behov

1.-4. kvartal Antal uddannelsesmoduler eller 
uddannelsesværktøjer, der er iværksat

Antal moduler eller værktøjer, der er udviklet 
og stillet til rådighed for EU+-lande

Tilrettelægge et årligt didaktisk seminar 4. kvartal Antal undervisere, der har deltaget i det 
didaktiske seminar

Tilfredshed hos deltagerne

Tilrettelægge to møder blandt nationale kontakt-
punker for EASO-uddannelse

2. og 4. 
kvartal

Antal deltagere på møderne blandt de 
nationale kontaktpunkter

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Tilrettelægge et årligt møde i referencegruppen 4. kvartal Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra mødet

Udarbejde mindst én EASO-uddannelseshåndbog 1.-4. kvartal Antal EASO-uddannelseshåndbøger, der er 
iværksat

Antal EASO-uddannelseshåndbøger, der er 
stillet til rådighed for EU+-lande

Styrke det nuværende system til indsamling af 
data om uddannelse (»uddannelsescockpit«) og 
yderligere undersøge mulighederne for at udvikle 
et system til rapportering om brugen af EASO-
uddannelse på EU-plan og nationalt plan som 
en del af EASO’s overordnede informations- og 
dokumentationssystem

1.-4. kvartal Rapporteringssystem udviklet

Brug af resultaterne fra analyserne af den 
nuværende uddannelse

Tilrettelægge mindst fire ekspertmøder, som 
skal gå videre med certificeringen af EASO’s 
uddannelsesprogram og udviklingen af en 
kvalifikationsramme på sektorniveau (Sectorial 
Qualification Framework, SQF)

1.-4. kvartal Antal ekspertmøder, der er tilrettelagt

Kvalifikationsramme på sektorniveau for 
asylsagsbehandlere udviklet

Sørge for ekstern konsulentbistand til 
certificeringsprocessen i forbindelse med EASO’s 
uddannelse

1.-4. kvartal Brug af de leverede tjenester

Opdatere IT-løsninger til e-læringsplatformen 1.-4. kvartal Udviklingsniveau med hensyn til opdatering af 
IT-løsningerne til e-læringsplatformen 

Indlede processen med henblik på at evaluere 
og vurdere effekten og effektiviteten af EASO’s 
uddannelsesaktiviteter i EU+-lande

4. kvartal Udviklingsniveau med hensyn til processen 
med at fastlægge konsekvensanalysemetoden

Deltagelse i uddannelsesrelaterede aktiviteter blandt 
RIA-agenturer

1.-4. kvartal Antal aktiviteter, som EASO’s eksperter deltager i

Budgetpost og bevilget beløb 3201 Uddannelse: 1 250 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Uddannelse, Kvalitet og Ekspertise 

AD, 1 CA, 1 AST
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2.2. Støtte til kvalitetstiltag

Støtte til kvalitetstiltag

EASO’s 
målsætning(er)

EASO vil fortsætte sine aktiviteter for at understøtte etableringen af kvalitetsprocesser og 
-procedurer i alle EU+-lande. 

EASO vil kortlægge væsentlige kvalitetsbehov i asylsystemerne i hele EU i overensstemmelse 
med sin kvalitetsmodel.

Bedste praksis vedrørende kvalitet vil blive udvekslet, og EASO vil udvikle fælles praktiske 
værktøjer og materialer.

EASO vil ved denne proces overveje alle relevante kilder til oplysninger og om nødvendigt 
eventuelt føre samråd med relevante interessenter, såsom kompetente internationale 
organisationer, navnlig UNHCR, den akademiske verden og civilsamfundet.

Nyt i 2015 Nye værktøjer til kvalitetssikring vil blive fremlagt.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Tilrettelægge tre tematiske EASO-møder om kvalitetsspecifikke 
emner eller aspekter ved det fælles europæiske asylsystem

1.-4. kvartal Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Fremme udvekslingen af oplysninger om praksis i EU+-lande, 
udpege og formidle praktiske værktøjer for at forbedre EU+-
landenes asylprocedurer og andre aspekter ved det fælles 
europæiske asylsystem

1.-4. kvartal Antal udarbejdede tematiske rapporter

Opdateret liste over 
kvalitetsprojekter og -initiativer

Antal udpegede og formidlede værktøjer 
og mekanismer til kvalitetssikring

Tilrettelægge et møde blandt nationale kontaktpunkter 
vedrørende kvalitet

4. kvartal Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra mødet

Udvikle og fremlægge mindst to værktøjer til kvalitetssikring 
(f.eks. praktiske vejledninger, tjeklister)

1.-4. kvartal Antal udviklede praktiske værktøjer

Antal fremlagte praktiske værktøjer

Brug af værktøjer til kvalitetssikring

Budgetpost og bevilget beløb 3202 Kvalitetsprocesser: 240 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Uddannelse, Kvalitet og Ekspertise

2 AD, 1 SNE

f.eks
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2.3. Oplysninger om oprindelseslande (COI)

Oplysninger om oprindelseslande (COI)

EASO’s 
målsætning(er)

EASO sigter mod at udvikle et omfattende COI-system på EU-plan, som skal forbedre og 
harmonisere standarderne for oplysninger om oprindelseslande sammen med EU+-landene 
og andre centrale interessenter. Med henblik herpå og i betragtning af den betydelige 
kapacitet inden for COI-produktion, der allerede findes i EU og EU+-landene, bør dannelsen 
og udvekslingen af oplysninger om oprindelseslande rationaliseres og harmoniseres via den 
netværksbaserede tilgang, som EASO har vedtaget. Via specialiserede netværk vil EASO 
foretage en præcis kortlægning af behovene for oplysninger om oprindelseslande på EU-plan i 
første og anden instans og derved bidrage til at udfylde huller og undgå dobbeltarbejde samt 
søge at gøre oplysninger om oprindelseslande på EU-plan mere direkte tilgængelige via COI- 
portalen. Endvidere vil EASO tilstræbe at videreudvikle fælles oplysninger om oprindelseslande 
i samarbejde med EU+-lande og relevante interessenter, såsom relevante internationale 
organisationer, navnlig UNHCR, den akademiske verden og civilsamfundet. Muligheden for 
at koordinere udvekslingen af oplysninger vedrørende COI-undersøgelsesmissioner og for 
at opbygge praktiske erfaringer vil også blive undersøgt for at fremme synergier og opnå et 
større harmoniseringspotentiale.

Nyt i 2015 EASO vil endvidere fokusere på fælles COI-produktion på EU-plan og et velfungerende COI-
søgesystem ved hjælp af den netværksbaserede tilgang og samtidig forbedre kendskabet til 
og anvendelsen af nye værktøjer inden for oplysninger om oprindelseslande på grundlag af 
de vellykkede erfaringer med onlineforskningskonferencen i 2014. Der vil blive udarbejdet et 
detaljeret forslag til den fremtidige udvikling af COI-portalen. Endelig vil EASO i 2015 forberede 
overførslen af MedCOI-projektet inden 2017.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Videreudvikle COI-portalen, oprette links til nationale COI-
databaser, udarbejde en tesaurus og en liste over ofte stillede 
spørgsmål og svar

1.-4. kvartal Antal dokumenter, der er oprettet 
links til via portalen

Antal databaser, der er linket til 
portalen

Antal brugere

Kortlægge nuværende tilgængelige COI-undersøgelser og 
udpege eventuelle mangler og dobbeltarbejde

1.-4. kvartal Antal oprindelseslande, for hvilke 
der er kortlagt COI-produkter på 
medlemsstatsplan

Opretholde eksisterende og på grundlag af en behovsanalyse 
etablere nye specialiserede EASO-netværk vedrørende 
praktisk samarbejde om bestemte oprindelseslande og 
afholde møder, når det er relevant

1.-4. kvartal Antal igangværende og etablerede 
netværk
Antal deltagere i netværkene
Antal møder
Resultater af møderne og brugen 
heraf

Koordinere udvekslingen af oplysninger vedrørende COI-
undersøgelsesmissioner og opbygge praktiske erfaringer

3.-4. kvartal Antal EU+-lande, der er involveret 
i udvekslingen af oplysninger

Brug af de indsamlede oplysninger 
og de praktiske erfaringer
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Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Udvikle fælles COI-rapporter gennem disse netværk på basis 
af EASO’s COI-rapporteringsmetodologi

1.-4. kvartal Antallet og arten af COI-produkter, 
der er udviklet gennem netværkene

Brug af produkterne

Udvikle andre produkttyper (metoder, praktiske vejledninger 
osv.) vedrørende tværgående spørgsmål relateret til 
oplysninger om oprindelseslande

1.-4. kvartal Antallet og arten af COI-produkter

Brug af produkterne

Evaluere brugen af EASO’s COI-metodologi og funktionen af 
specialiserede netværk og overveje en revision

2.-3. kvartal Brug af EASO’s COI-metodologi

Tilrettelægge mindst tre EASO-møder vedrørende praktisk 
samarbejde om oprindelseslande og udfordringer vedrørende 
oplysninger om oprindelseslande og fastlæggelse af status

1.-4. kvartal Antal møder
Antal deltagere
Tilfredshed hos deltagerne
Brug af resultaterne fra møderne

Tilrettelægge mindst to strategiske COI-netværksmøder 2. og 4. 
kvartal

Antal møder

Tilrettelægge netværksmøder og uddannelsesforløb for 
nationale administratorer af COI-portaler efter behov

2. og 4. 
kvartal

Antal møder

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Afholde mindst ét arrangement med fokus på nye værktøjer 
til COI-undersøgelser og støtte

2. og 4. 
kvartal

Antallet og arten af arrangement

Tilfredshed hos deltagerne

Udarbejde forslag til den fremtidige langsigtede udvikling af 
COI-portalen

1. kvartal Forslag udarbejdet

Udvikle et COI-søgesystem ved hjælp af specifikke netværk 1.-4. kvartal Antal forespørgsler, der er besvaret

Gennemsnitlig tid til at besvare 
forespørgslen

Forberede overførslen af MedCOI-projektet til EASO inden 
2017

1.-4. kvartal Forberedende foranstaltninger ind-
ledt

Budgetpost og bevilget beløb 3203 Oplysninger om oprindelseslande: 
717 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Information, Dokumentation og Ana-
lyse

4 AD, 2 CA, 0,5 AST, 3 SNE
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2.4. Specifikke programmer
2.4.1. Samarbejde med domstole og retsinstanser

Samarbejde med europæiske og EU+-landes domstole og retsinstanser

EASO’s 
målsætning(er)

EASO vil fortsætte sit samarbejde med europæiske og EU+-landes domstole og retsinstanser 
med de generelle målsætninger om at bidrage til en sammenhængende gennemførelse af det 
fælles europæiske asylsystem og fremme det praktiske samarbejde blandt EU+-lande om asyl.
EASO’s praktiske samarbejdsaktiviteter vil blive gennemført i overensstemmelse med 
de principper, der blev vedtaget i 2013, under fuld hensyntagen til domstolenes og 
retsinstansernes uafhængighed.
EASO’s aktiviteter på dette område vil omfatte fælles udarbejdelse af materialer til faglig 
udvikling, tilrettelæggelse og fremme af aktiviteter inden for faglig udvikling og praktisk 
samarbejde samt tilrettelæggelse af avancerede workshopper i overensstemmelse med 
EASO’s metodologi fra 2014. 

I den forbindelse vil EASO fortsat samarbejde med relevante partnere på området og gøre alt 
for at fremme muligheder for dialog og udveksling blandt domstole og retsinstanser.

Nyt i 2015 Udvikle mindst to støtteværktøjer og stille dem til rådighed for medlemmer af domstole og 
retsinstanser.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Udvikle mindst ét værktøj til faglig udvikling og stille det 
til rådighed for medlemmer af domstole og retsinstanser

1.-4. kvartal Antal værktøj(er) til faglig udvikling, 
der er iværksat

Antal værktøj(er) til faglig udvikling, 
der er stillet til rådighed for medlemmer 
af domstole og retsinstanser

Tilrettelægge mindst ét EASO-arrangement vedrørende 
praktisk samarbejde om faglig udvikling

2.-4. kvartal Antal tilrettelagte arrangementer

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Tilrettelægge et arrangement på højt niveau vedrørende 
praktisk samarbejde

2.-3. kvartal Antal deltagere

Antal domstole og retsinstanser, der 
er inddraget

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra arrangementet

Tilrettelægge et årligt planlægnings- og koordineringsmøde 4. kvartal Antal deltagere

Antal domstole og retsinstanser, der 
er inddraget

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra mødet

Budgetpost og bevilget beløb 3201 Uddannelse: 140 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Uddannelse, Kvalitet og Ekspertise

1 AD, 1 SNE 
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2.4.2. EASO’s aktiviteter i forbindelse med børn

Børn, herunder uledsagede børn

EASO’s 
målsætning(er)

EASO vil fortsat støtte og udvikle praktisk samarbejde blandt EU+-landene og andre relevante 
eksperter om spørgsmål vedrørende børn, herunder uledsagede børn. Kontoret vil i den 
forbindelse tage hensyn til det overordnede arbejde på området for børnebeskyttelse 
og beskyttelse af børns rettigheder, som udføres af bl.a. Europa-Kommissionen, navnlig i 
overensstemmelse med EU’s handlingsplan vedrørende uledsagede mindreårige, FRA, UNHCR 
og FN’s Komité for Barnets Rettigheder.

EASO vil fokusere på at behandle tematiske spørgsmål såsom barnets tarv, aldersvurdering 
og opsporing af familier som led i gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem.

EASO vil indarbejde aspekter vedrørende børn, herunder uledsagede børn, i alle EASO’s 
aktiviteter og understøtte sammenhængen mellem politikkerne på dette område. 

Nyt i 2015 Gennemgå og udvikle EASO-værktøjer, der skal understøtte EU+-landene ved gennemførelsen 
af det fælles europæiske asylsystem i forbindelse med børn, herunder uledsagede mindreårige.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Tilrettelægge en årlig EASO-konference vedrørende praktisk 
samarbejde om børn

4. kvartal Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Tilrettelægge mindst tre tematiske EASO-ekspertmøder 
vedrørende praktisk samarbejde om børnespecifikke emner 
eller aspekter ved det fælles europæiske asylsystem

1.-4. kvartal Antal møder

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Gennemgå og/eller udvikle mindst ét værktøj vedrørende 
praktisk samarbejde (f.eks. praktiske vejledninger, tjeklister, 
webplatform), der skal understøtte EU+-landene ved 
gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem i 
forbindelse med børn

1.-4. kvartal Antal værktøjer vedrørende praktisk 
samarbejde, der er udviklet eller 
gennemgået

Brug af værktøjer

Budget 3202 Kvalitetsprocesser: 150 000 EUR

Menneskelige ressourcer Centret for Uddannelse, Kvalitet og Ekspertise

1 SNE

f.eks
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2.4.3. Menneskehandel

Menneskehandel

EASO’s 
målsætning(er)

EASO har til hensigt at understøtte EU’s strategi for bekæmpelse af menneskehandel (2012-
2016) og en sammenhængende gennemførelse af den i samarbejde med Europa-Kommissionen 
og andre EU-institutioner, -organer og -agenturer, såsom Cepol, Europol, FRA og Frontex.

EASO vil indarbejde aspekter vedrørende menneskehandel med tilknytning til asyl i alle EASO’s 
aktiviteter og understøtte sammenhængen mellem politikkerne på området.

Nyt i 2015 Udvikling af specifikke praktiske samarbejdsinitiativer samt uddannelsesinitiativer og 
-materialer vedrørende menneskehandel

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Deltage i aktiviteter koordineret af EU-agenturerne med 
ansvar for retlige og indre anliggender til forebyggelse og 
bekæmpelse af menneskehandel og til beskyttelse af ofre 
for menneskehandel

1.-4. 
kvartal

Antal fælles møder, EASO har del-
taget i

Antal fælles aktiviteter

Brug af resultaterne fra møderne

Tilrettelægge et EASO-ekspertmøde vedrørende praktisk 
samarbejde om menneskehandel

2. kvartal Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Udvikle specifikke praktiske samarbejdsinitiativer og/
eller uddannelsesinitiativer og -materialer vedrørende 
menneskehandel, herunder vedrørende identifikation, 
henvisning og beskyttelse af ofre for menneskehandel

1.-4. 
kvartal

Antal praktiske samarbejdsinitiativer 
og/eller uddannelsesinitiativer og 
-materialer vedrørende menneske-
handel

Brug af resultaterne fra de praktiske 
samarbejdsinitiativer

Budgetpost og bevilget beløb 3202 Kvalitetsprocesser: 60 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Uddannelse, Kvalitet og Ekspertise

1 SNE 
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2.5. EASO’s liste over tilgængelige sprog

EASO’s liste over tilgængelige sprog

EASO’s mål-
sætning(er)

EASO vil hjælpe EU+-landene med at få let adgang til alle tilgængelige sprog i de øvrige EU+-
lande ved hjælp af listen over tilgængelige sprog.

Nyt i 2015 EASO vil undersøge tekniske løsninger i EU+-landene for at fremme brugen af listen over 
tilgængelige sprog.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Gennemgå og opdatere listen over tilgængelige sprog 
til tolkning, overvåge brugen af listen samt udarbejde et 
oplysningsskema til medlemsstaterne vedrørende brugen 
af listen over tilgængelige sprog

1.-4. 
kvartal

Antal gennemgange og opdateringer

Antal kontakter etableret mellem EU+- 
lande for at bruge listen over tilgængelige 
sprog

Data indsamlet om de sprog, hvor der 
især anmodes om tolkning

Oplysningsskema udarbejdet og formidlet

Tilrettelægge mindst ét møde med EU+-lande for at drøfte 
tekniske løsninger til en øget brug af listen over tilgængelige 
sprog samt efterfølgende tilvejebringelse af tekniske 
værktøjer

2.-3. 
kvartal

Antal møder

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Antal EU+-lande, der anvender værktøjet

Budgetpost og bevilget beløb 3302 Horisontal støtte til medlemsstater, der er 
udsat for et særligt pres: 50 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Driftsstøtte

0,25 CA
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3. Operationel støtte
3.1. Asylindsatspuljen

EASO’s asylindsatspulje

EASO’s 
målsætning(er)

EASO vil opretholde en opdateret pulje af eksperter, holde kommunikationslinjerne med 
asylindsatspuljens nationale kontaktpunkter åbne med hensyn til alle spørgsmål vedrørende 
eksperter, der er indsat i forbindelse med støtteforanstaltninger, og yde bistand i alle 
spørgsmål om betingelserne for indsættelse af disse eksperter.

Nyt i 2015 EASO vil udvikle og gennemføre et feedbacksystem til indsatte eksperter og videreudvikle 
briefingprocessen og værktøjerne til eksperterne i asylindsatspuljen. 

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Tilrettelægge mindst to EASO-møder vedrørende 
praktisk samarbejde med asylindsatspuljens 
nationale kontaktpunkter i EU+-landene

2. og 4. 
kvartal 

Antal møder

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Udvikle håndbøger til horisontal operationel støtte 1.-4. kvartal Antal møder

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Antal håndbøger, der er udviklet og formidlet

Udvikle og gennemføre et feedbacksystem til 
indsatte eksperter

1.-4. kvartal Indsættelsessystem afprøvet og gennemført

Tilfredshed med indsættelsessystemet hos 
de modtagende og udsendende EU+-lande

Budgetpost og bevilget beløb 3301 Horisontal støtte til medlemsstater, der er udsat for 
et særligt pres: 250 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Driftsstøtte

0,5 AD, 0,5 CA
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3.2. Operationel støtte

Skræddersyet/særlig støtte

EASO’s 
målsætning(er)

EASO vil videreudvikle sine særlige støtteforanstaltninger for at bistå EU+-lande, som har 
udpeget konkrete behov med relation til gennemførelsen og anvendelsen af EU’s asylregler. 

Dette vil blive omsat til flere forskellige foranstaltninger, herunder skræddersyet støtte, 
kapacitetsopbygning, særlig støtte og særlige kvalitetskontrolprocesser.

Nyt i 2015 EASO vil yde skræddersyet støtte til Cypern.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Eksperters deltagelse i særlige støttehold og andre 
støtteforanstaltninger i Cypern i overensstemmelse 
med planen for særlig støtte

1.-4. kvartal Antal særlige støttehold indsat

Antal andre støtteforanstaltninger

Cyperns tilfredshed med støtteforanstaltningerne 

Grad af overtagelse og gennemførelse af re-
sultaterne af støtteforanstaltningerne

Eksperters deltagelse i særlige støttehold og andre 
støtteforanstaltninger i Bulgarien i overens-
stemmelse med planen for særlig støtte

1.-4. kvartal Antal særlige støttehold indsat

Antal andre støtteforanstaltninger

Bulgariens tilfredshed med støtteforanstalt-
ningerne 

Antal relevante asyl- og modtagelsesmedarbej-
dere/embedsmænd med øget viden eller bedre 
kvalifikationer

Yde skræddersyet/særlig støtte til medlemsstater, 
der anmoder herom, og som har udpeget konkrete 
behov med relation til gennemførelsen af EU’s 
reviderede asylregler i overensstemmelse med 
undertegnede planer for særlig støtte

1.-4. kvartal Antal nye planer for særlig støtte, der er under-
tegnet af EASO’s administrerende direktør og 
anmodende EU+-lande

Antal gennemførte skræddersyede/særlige 
støtteforanstaltninger

Tilfredshed hos de modtagende EU+-lande

Antal nye politikker og praksisser hos en gi-
ven national myndighed/medlemsstat, der er 
indført for at gennemføre de omarbejdede 
asylregler

Budgetpost og bevilget beløb 3302 Støtte i nødsituationer: 675 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Driftsstøtte

1,25 AD, 1 CA, 0,5 AST, 1 SNE
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Støtte i nødsituationer

EASO’s 
målsætning(er)

EASO vil i nødsituationer yde støtte til EU+-lande, der er udsat for et særligt pres, ved at ind-
sætte andre EU+-landes eksperter i form af asylstøttehold eller ved at yde andre former for 
støtte efter behov. EASO vil samarbejde med relevante organer om at yde denne støtte og rette 
særlig opmærksomhed mod operationelt samarbejde med Frontex og andre interessenter 
for at samordne de operationelle støtteforanstaltninger.

Hvis det er relevant, vil EASO’s operationelle støtteforanstaltninger supplere eventuelle 
foranstaltninger, der gennemføres inden for rammerne af artikel 33-proceduren i Dublin 
III-forordningen.

Nyt i 2015 EASO vil udvikle et feedbacksystem til EU+-lande, der indsætter eksperter, og til EU+-lande, 
der modtager støtten, samt en strategisk plan for anvendelsen af nødforanstaltninger i EU+-
lande for at fremme kvalitetskontrollen og den langsigtede effekt af resultaterne af indsatsen.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Yde støtte i nødsituationer til EU+-lande, der er udsat for et 
særligt pres, for at styrke deres kapacitet og beredskab med 
hensyn til at forvalte deres asyl- og modtagelsessystemer 
i overensstemmelse med undertegnede driftsplaner samt 
samarbejde med relevante organer om at yde støtte 
i nødsituationer

1.-4. kvartal Antal driftsplaner, der er undertegnet 
eller gennemført

Antal indsatte asylstøttehold

Antal andre støtteforanstaltninger

Tilfredshed hos EU+-lande, der mod-
tager støtte

Grad af gennemførelse af resultaterne 
af nødforanstaltningerne

Brug af resultaterne

Videreudvikle et kvalitetsstyringssystem for at sikre kvali-
teten af og sammenhængen i resultaterne i forbindelse med 
støtte i nødsituationer

1.-4. kvartal Kvalitetsstyringssystem udviklet

Brug af systemet

Antal resultater, der er forvaltet via 
systemet

Fastlægge en ramme for koordinering med andre partnere, 
der er involveret i nødforanstaltninger, og udvikle en plan 
for anvendelsen af nødforanstaltninger

1.-4. kvartal Antal tekniske metoder og værktøjer, 
der er udviklet

Brug af resultaterne

Tilrettelægge mindst seks workshopper vedrørende 
praktisk samarbejde og fastlægge en ramme for koor-
dinering med EU+-lande og andre partnere, der er involveret 
i nødforanstaltninger, for at videreudvikle planen for 
nødforanstaltninger

2.-4. kvartal Antal møder

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Budgetpost og bevilget beløb 3302 Støtte i nødsituationer: 821 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Driftsstøtte

1,25 AD, 0,5 AST, 1 SNE
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3.3. Flytning

Flytning

EASO’s 
målsætning(er)

EASO vil fortsat fremme, lette og koordinere udvekslingen af oplysninger og bedste praksis 
på området for flytning inden for EU.

Nyt i 2015 EASO vil følge op på Europa-Kommissionens årlige forum vedrørende flytning.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Tilrettelægge mindst ét EASO-møde vedrørende praktisk 
samarbejde om flytning af personer med international 
beskyttelse i synergi med Europa-Kommissionens årlige forum 
vedrørende flytning i 2014

2. kvartal Møde tilrettelagt

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Deltage i Europa-Kommissionens årlige forum vedrørende 
flytning og følge op på konklusionerne herfra

4. kvartal Arten af deltagelse

Opfølgende foranstaltninger 
gennemført

Støtte eventuelle flytningsforanstaltninger, som der opnås 
enighed om på EU-plan

1.-4. kvartal Antallet og arten af foranstaltninger

Tilfredshed hos de involverede 
interessenter

Budgetpost og bevilget beløb 3204 Flytning, genbosættelse og ekstern 
dimension: 30 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Driftsstøtte

0,25 CA



EASO’s årlige arbejdsprogram for 2015 — 21

3.4. Aktiviteter i forbindelse med fælles behandling

Aktiviteter i forbindelse med fælles behandling

EASO’s 
målsætning(er)

På grundlag af erfaringerne fra de pilotprojekter vedrørende fælles behandling, der 
gennemføres i 2014, navnlig inden for rammerne af Taskforcen vedrørende Middelhavet, vil 
EASO foretage en evaluering af projekterne og udarbejde en håndbog om fælles behandling. 
Endvidere vil EASO koordinere yderligere aktiviteter i forbindelse med fælles behandling i 
2015, som involverer flere EU+-lande.

Nyt i 2015 EASO vil foretage en evaluering af pilotprojekterne og påbegynde udarbejdelsen af en 
håndbog om fælles behandling.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Foretage en evaluering af pilotprojekterne vedrørende fælles 
behandling

2.-3. kvartal Evaluering foretaget

Brug af evalueringen

Udarbejde en håndbog om fælles behandling 3.-4. kvartal Håndbog udarbejdet

Brug af håndbogen som led i ak-
tiviteterne i forbindelse med fælles 
behandling

Koordinere mindst én aktivitet i forbindelse med fælles 
behandling, som involverer eksperter fra flere EU+-lande

1.-4. kvartal Antal aktiviteter, der er tilrettelagt

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra aktiviteten

Tilrettelægge mindst to møder med henblik på at udvikle 
praktisk samarbejde om fælles behandling

1. og 3. 
kvartal

Møder tilrettelagt

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Indsamle og konsolidere EU+-landenes ekspertise og praksis 
med hensyn til fælles behandling

2.-4. kvartal Rapport med relevante anbefalinger 
udarbejdet

Tilfredshed med rapporten

Brug af rapportens anbefalinger

Budgetpost og bevilget beløb 3302 Støtte i nødsituationer: 225 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Driftsstøtte

0,5 AD, 0,5 SNE
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3.5. Synergier mellem asyl og migration

Synergier mellem asyl og migration

EASO’s 
målsætning(er)

Politikkerne vedrørende asyl og international beskyttelse indgår i en mere omfattende EU-
retlig ramme på migrationsområdet. Inden for denne ramme vil EASO fremme sammenhæng 
i gennemførelsen af aktiviteter på asyl- og migrationsområdet i samarbejde med relevante 
organisationer og eksisterende netværk. 

I denne henseende betragtes tilbagesendelse af afviste asylansøgere som en integrerende del af 
et effektivt asylsystem. EASO vil også undersøge muligheder for at udveksle oplysninger og bedste 
praksis for at indarbejde elementer, der er relevante for tilbagesendelse af afviste asylansøgere, i tæt 
samarbejde med Det Europæiske Migrationsnetværks ekspertgruppe vedrørende tilbagesendelse 
(EMN REG). I betragtning af andre organisationers ansvarsområder inden for tilbagesendelse har 
EASO imidlertid ikke til hensigt at deltage i de operationelle aspekter ved tilbagesendelse.

Nyt i 2015 Tilrettelægge EASO-ekspertmøder vedrørende praktisk samarbejde for at indarbejde de 
elementer, der er relevante for tilbagesendelse, i asylsystemerne. 

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Tilrettelægge mindst to møder med henblik på at indarbejde 
de elementer, der er relevante for tilbagesendelse, i asyl-
systemerne

2. og 3. 
kvartal

Møder tilrettelagt

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Budgetpost og bevilget beløb 3302 Støtte i nødsituationer: 60 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Driftsstøtte

0,75 AD, 0,25 CA
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3.6. Modtagelse og integration

Støtte til modtagelse og integration

EASO’s 
målsætning(er)

EASO vil videreudvikle sin interne kapacitet til at understøtte EU+-landene med aktiviteter, der 
skal fremme tilstrækkelige modtagelsesforhold og integrationsforanstaltninger, på grundlag 
af en ramme, der er udviklet af EASO med særlig opmærksomhed på sårbare grupper.

Aktiviteterne vil blive udført i samarbejde med relevante organisationer og netværk (f.eks. 
EPRA (European Platform of Reception Agencies), Kommissionens netværk af nationale 
kontaktpunkter for integration), der allerede opererer på området.

Nyt i 2015 I 2015 vil EASO fremme udveksling af oplysninger og bedste praksis om modtagelsessystemer 
og integrationsforanstaltninger inden for rammerne af det fælles europæiske asylsystem. 
EU+-landenes kapacitet med hensyn til beredskabsplanlægning på modtagelsesområdet i 
forbindelse med mulige tilstrømninger af asylansøgere vil blive styrket, og mulighederne for 
at udvikle et pilotprojekt med henblik på at dele modtagelseskapacitet i EU vil blive undersøgt.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Udvikle en beredskabsramme med særligt fokus på mod-
tagelse

1. kvartal Ramme udviklet

Brug af rammen

Tilrettelægge mindst tre EASO-ekspertmøder vedrørende 
praktisk samarbejde om modtagelsessystemer og -forhold

1.-4. kvartal Møder tilrettelagt

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Tilrettelægge et pilotprojekt med henblik på at dele 
modtagelseskapacitet i EU

1.-4. kvartal Pilotprojekt afsluttet

Tilfredshed/feedback fra de deltagende 
EU+-lande

Brug af resultaterne fra pilotprojektet

Yde støtte til EU+-lande inden for beredskabsplanlægning 
på modtagelsesområdet i forbindelse med mulige 
tilstrømninger af asylansøgere og afholde en workshop 
vedrørende praktisk samarbejde på dette område

1.-4. kvartal Møde tilrettelagt

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra mødet

Antal støtteforanstaltninger gennemført

Tilfredshed med den ydede støtte hos 
de modtagende EU+-lande

Brug af resultaterne fra den ydede 
støtte

Budgetpost og bevilget beløb 3302 Støtte i nødsituationer: 210 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Driftsstøtte

0,5 AD, 0,5 SNE

f.eks
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4. Støtte til information og analyse
4.1. Informations- og dokumentationssystem

Informations- og dokumentationssystem

EASO’s 
målsætning(er)

EASO vil udvikle sit informations- og dokumentationssystem med et enkelt kontaktpunkt til 
formidling af oplysninger om organisationen af EU+-landenes asyl- og modtagelsessystemer 
samt et overblik over den praktiske funktion af det fælles europæiske asylsystem.

Med dette overordnede informations- og dokumentationssystem vil EASO tage yderligere 
skridt til at omfatte EU’s og EU+-landenes retspraksis, der er relevant for bestemmelserne i 
EU’s asylregler.

EASO vil ved denne proces overveje alle relevante kilder til oplysninger, herunder eksisterende 
relevante databaser, og føre samråd med relevante interessenter, såsom EU-domstolene, 
andre EU-agenturer, f.eks. Frontex og FRA, kompetente internationale organisationer, navnlig 
UNHCR, den akademiske verden og civilsamfundet.

Nyt i 2015 EASO vil sigte mod at opbygge en egnet IT-platform til ovennævnte på grundlag af kommercielt 
tilgængelig software og i forbindelse med informations- og dokumentationssystemet etablere 
et netværk af EU+-landenes repræsentanter, som kan tilvejebringe data om ændringer i den 
nationale politik, procedure og retspraksis.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Jævnligt indsamle data fra EU+-lande om funktionen 
af deres asylsystemer og relevante ændringer i den 
nationale politik, procedurer og retspraksis

1.-4. kvartal Antal EU+-lande, der fremlægger de data, 
der anmodes om

Tidsramme, inden for hvilken dataene 
fremlægges

Inden for rammerne af informations- og dokumenta-
tions systemet tage yderligere skridt til at etablere 
en database over EU’s og EU+-landenes retspraksis 
med relation til EU’s asylregler

1.-4. kvartal Antal afgørelser på nationalt og/eller EU-
plan, der er udvalgt og formidlet

Brug af sektionen med retspraksis i in-
formations- og dokumentationssystemet

Fortsat udarbejde oversigter, der linker til relevante 
bilag i informations- og dokumentationssystemet

1.-4. kvartal Antal oversigter, der er udarbejdet

Antal bilag

Tilfredshed hos brugerne

Tilrettelægge mindst to møder vedrørende praktisk 
samarbejde om EU+-landenes politikker og procedurer

1.-4. kvartal Antal møder afholdt

Brug af resultaterne fra møderne

Budgetpost og bevilget beløb 3103 Informations- og dokumentationssystem: 

250 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Information, Dokumentation og Analyse

1 AD, 1 CA, 0,5 AST 

f.eks
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4.2. Årsrapport om asylsituationen i EU

Årsrapport om asylsituationen i EU

EASO’s mål-
sætning(er)

EASO vil en gang om året forelægge de politiske beslutningstagere og interessenterne på 
nationalt plan og EU-plan en omfattende rapport om asylsituationen i EU. Udarbejdelsen af 
rapporten koordineres med udarbejdelsen af Kommissionens årsrapport om immigration og 
asyl og tager hensyn til input fra civilsamfundet og den akademiske verden.

Nyt i 2015 Årsrapporten om asyl vil omfatte nye analyser på grundlag af data, der er indsamlet i for-
bindelse med den anden fase af systemet til tidlig varsling og beredskab, og for at forbedre 
datavisualisering og redaktionelle standarder.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Udarbejde, vedtage og offentliggøre årsrapporten om asyl-
situationen i EU

2. kvartal Årsrapport vedtaget og offentliggjort

Antal interessenter, der bidrager 
med input til årsrapporten

Brug af årsrapporten

Budgetpost og bevilget beløb 3101 Årsrapport om asylsituationen: 130 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Information, Dokumentation og Analyse

4 AD



26 — EASO’s årlige arbejdsprogram for 2015 

4.3. System til tidlig varsling og beredskab

System til tidlig varsling og beredskab (EPS)

EASO’s mål-
sætning(er)

EASO vil videreudvikle sit system til tidlig varsling og beredskab, som har til formål at give 
EU+-landene, Europa-Kommissionen, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet 
præcise og rettidige oplysninger og analyser vedrørende strømme af asylansøgere til og inden 
for EU samt EU+-landenes kapacitet til at håndtere dem. 

Systemet til tidlig varsling og beredskab vil indgå i den procedure for tidlig varsling, beredskab 
og krisestyring, der er omhandlet i artikel 33 i Dublin III-forordningen.

Nyt i 2015 I 2015 vil EASO jævnligt indsamle og analysere data ud fra indikatorer som led i den anden 
fase af systemet til tidlig varsling og beredskab og foreslå og undersøge gennemførligheden 
af indikatorer til den tredje fase. EASO sigter mod at anvende statistiske softwareværktøjer 
og værktøjer på grundlag af det geografiske informationssystem for at forbedre analyser 
og visualisering. EASO vil i forbindelse med vigtige spørgsmål oprette rådgivende grupper 
bestående af medlemmer af gruppen med ansvar for tilvejebringelse af statistikker.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Jævnligt indsamle data fra EU+-landene i overensstemmelse 
med indikatorer som led i den anden fase

1.-4. kvartal Antal EU+-lande , der fremlægger de 
data, der anmodes om

Tidsramme, inden for hvilken data-
ene fremlægges

Udarbejde ad hoc-rapporter 1.-4. kvartal Antal rapporter

Brug af rapporterne

Tilrettelægge op til to møder i gruppen med ansvar for til-
vejebringelse af statistikker

2. og 4. 
kvartal

Antal møder

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra mødet

Oprette rådgivende grupper vedrørende centrale aspekter 
ved det fælles europæiske asylsystem

1.-4. kvartal Antallet og arten af oprettede 
grupper

Antallet og kvaliteten af analytiske 
produkter

Udarbejde forslag til tredje fase af systemet til tidlig varsling 
og beredskab sammen med centrale interessenter

1.-4. kvartal Antal indikatorer

Budgetpost og bevilget beløb 3102 Tidlig varsling og dataanalyse: 300 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Information, Dokumentation og Ana-
lyse

3 AD, 2CA, 2 SNE
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5. Støtte til tredjelande
5.1. Den eksterne dimension

Ekstern dimension

EASO’s 
målsætning(er)

I overensstemmelse med EASO’s strategi for eksterne aktioner, der blev vedtaget i 2014, 
vil EASO bestræbe sig på at understøtte den eksterne dimension af det fælles europæiske 
asylsystem efter aftale med Europa-Kommissionen og inden for rammerne af EU’s politik 
for eksterne relationer.

EASO vil afslutte sit ENPI-projekt med Jordan, Marokko og Tunesien i juli 2015. Endvidere vil 
EASO understøtte kapacitetsopbygningen i EU’s vigtige nabolandes asyl- og modtagelsessy-
stemer samt programmer for regional udvikling og beskyttelse.

EASO vil om nødvendigt samarbejde med relevante interessenter, såsom andre EU-agenturer 
og kompetente internationale organisationer, navnlig UNHCR, ved gennemførelsen af disse 
aktiviteter.

Nyt i 2015 EASO vil yderligere undersøge, hvordan kapacitetsopbygningen i tredjelande kan understøttes 
inden for rammerne af EASO’s strategi for eksterne aktioner. 

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Tilrettelægge mindst to EASO-workshopper vedrørende 
praktisk samarbejde sammen med EU+-landenes 
netværk i forbindelse med den eksterne dimension for at 
videreudvikle EASO’s aktioner rettet mod den eksterne 
dimension med henblik på støtte til tredjelande

2. og 4. 
kvartal

Antal workshopper, der er tilrettelagt
Antal deltagere
Tilfredshed hos deltagerne
Brug af resultaterne fra workshopperne

Afslutte gennemførelsen af projektet som led i det euro-
pæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument med 
Jordan, Marokko og Tunesien, fremlægge erfaringer 
fra gennemførelsen heraf og bygge på erfaringerne i 
forbindelse med fremtidig støtte på dette område (5) 

1.-3. 
kvartal

Antal aktiviter, der er gennemført
Graden af gennemførelse af de plan lagte 
aktiviteter og budgettet
Tilfredshed hos de pågældende tred jelande
Tilfredshed hos de interessenter, der er invol-
veret
Antal spin off-aktiviteter, der kan iden ti-
ficeres

Udvikle mindst to aktioner rettet mod den eksterne dimen-
sion, herunder kapacitetsopbyggende aktiviteter, hvor mål-
gruppen af nabolande identificeres i over ensstemmelse med 
den samlede strategi for migration og mobilitet og efter 
aftale med Europa-Kommissionen

1.-4. 
kvartal

Antal aktioner rettet mod den eksterne 
dimension, der er identificeret og gennem-
ført
Antal involverede tredjelande
Tilfredshed hos de involverede tred jelande

Støtte gennemførelsen af programmer for regional udvikling 
og beskyttelse og andre foranstaltninger, der er relevante for 
holdbare løsning i tredjelande (f.eks. regionale workshopper 
om praktisk samarbejde med målgruppen af tredjelande og 
EU+-lande)

1.-4. 
kvartal

Antal programmer for regional udvikling og 
beskyttelse, som EASO deltager i

Antallet og arten af gennemførte støtte-
foranstaltninger

Antal møder

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne/interessenterne

Brug af resultaterne fra mødet

Tilfredshed hos de involverede 
interessenter

(5) ENPI-projektet vil blive gennemført med øremærkede bevillinger på grundlag af en tilskudsaftale med GD for Udvikling og Samarbejde (EuropeAid).
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Resultater

EASO-aktiviteter i 2015

Budgetpost og bevilget beløb 3204 Flytning, genbosættelse og ekstern dimension: 
250 000 EUR
4101 ENP-landes samarbejde med EASO (øremærket): 
322 681 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Driftsstøtte

0,75 AD, 0,5 CA
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5.2. Genbosættelse

Genbosættelse

EASO’s 
målsætning(er)

EASO vil spille en koordinerende rolle/rolle som clearinghouse ved at udveksle oplysninger 
om genbosættelse og andre foranstaltninger på området, som EU+-landene har truffet i 
samarbejde med UNHCR og IOM.

EASO vil i samarbejde med UNHCR og IOM fremme koordineringen mellem EU+-landene i 
forbindelse med opnåelsen af de fastsatte mål for genbosættelse, ikke kun med hensyn til 
indstillinger, men også med hensyn til faktiske udrejser til EU. EASO sigter i samarbejde med 
Europa-Kommissionen mod at styrke EU’s rolle på dette område med henblik på at opfylde 
behovene for international beskyttelse hos flygtninge i tredjelande og udvise solidaritet med 
deres værtslande.

Nyt i 2015 EASO vil støtte gennemførelsen af et fælles EU-program for genbosættelse.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Tilrettelægge mindst ét EASO-ekspertmøde vedrørende 
praktisk samarbejde om genbosættelse i synergi med 
forskellige andre EU-initiativer og internationale initiativer 
vedrørende genbosættelse

1.-3. kvartal Antal ekspertmøder, der er afholdt

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra møderne

Udvikle metoder og værktøjer, der skal forbedre EU+-
landenes muligheder for at genbosætte flygtninge og 
fremme samarbejdet som led i det fælles EU-program for 
genbosættelse

1.-4. kvartal Antal metoder og værktøjer, der 
er udviklet

Brug af metoderne og værktøjerne

Budgetpost og bevilget beløb 3204 Flytning, genbosættelse og ekstern 
dimension: 220 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Centret for Driftsstøtte

0,5 AD, 0,25 CA
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6. EASO’s rammer, netværk og organisation
6.1. Bestyrelsen

EASO’s interne ledelsesmæssige og administrative struktur består af en bestyrelse og en administrerende direktør. 

Bestyrelsen er EASO’s styrende og planlæggende organ. Dens centrale funktioner i 2015 omfatter vedtagelse af 
EASO’s arbejdsprogrammer og årsrapporter samt vedtagelse af budgettet. Bestyrelsen vil endvidere sikre, at EASO 
varetager sine opgaver effektivt. 

Bestyrelsen

EASO’s 
målsætning(er)

EASO sigter mod at sikre, at dets bestyrelse fortsat varetager sine opgaver effektivt som 
EASO’s styrende og planlæggende organ. 

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Tilrettelægge tre bestyrelsesmøder med mulighed for at 
afholde yderligere møder på formandens initiativ eller efter 
anmodning fra en tredjedel af bestyrelsens medlemmer

2.-4. kvartal Antal møder

Antal deltagere

Brug af resultaterne fra møderne

Budgetpost og bevilget beløb 2306 Administrative udgifter til interne og eksterne 
møder: 200 000 EUR 

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Direktionskontoret

0,5 AD, 0,5 CA

Den administrerende direktør varetager sine opgaver uafhængigt og er EASO’s retlige repræsentant. Den 
administrerende direktør har ansvaret for den administrative forvaltning af EASO og for gennemførelsen af 
arbejdsprogrammet og bestyrelsens beslutninger.

Den administrerende direktør støttes af lederne af enhederne/centrene, regnskabsføreren og et direktionskontor. 
I 2015 er der ikke planlagt ændringer af EASO’s interne struktur, som består af fire enheder/centre, nemlig: 

• Enheden for Almindelige Anliggender og Administration (GAAU)

• Centret for Information, Dokumentation og Analyse (CIDA)

• Centret for Driftsstøtte (COS)

• Centret for Uddannelse, Kvalitet og Ekspertise (CTQE)
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6.2.1.  Samarbejde med Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-
Kommissionen

EASO er et decentralt EU-reguleringsorgan med dets egen styringsstruktur, og kontoret handler i tråd med EU’s politikker 
og institutionelle rammer. I denne sammenhæng ligger det politiske ansvar for asylområdet hos kommissæren med 
ansvar for indre anliggender, og EASO indgår således i et stærkt samarbejde med Europa-Kommissionen om alle sine 
aktiviteter. I 2015 vil Europa-Kommissionen blive opfordret til at afgive udtalelse om specifikke dokumenter, der skal 
vedtages af EASO’s bestyrelse i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EASO-forordningen. I hele 2015 
vil der jævnligt blive afholdt møder på alle niveauer og politikrelaterede videokonferencer med Generaldirektoratet 
for Indre Anliggender. Endvidere vil EASO i løbet af 2015 fortsat tilrettelægge praktiske workshopper i forbindelse med 
møderne i kontaktudvalgene. Desuden vil EASO samordne udarbejdelsen af rapporter med Europa-Kommissionen. 
EASO og Det Europæiske Migrationsnetværk (EMN) vil trække på de samme data fra EU+-landene for alle oplysninger, 
når de udarbejder rapporter såsom EASO’s årsrapport. EASO vil deltage i EMN’s nationale kontaktpunkters møder og 
i netværkets styregruppe samt i relevante temamøder. Endvidere vil EASO i 2015 søge at indgå et aftalememorandum 
med Eurostat.

I overensstemmelse med EASO-forordningen vil EASO fremsende sit årlige arbejdsprogram og sin årlige 
aktivitetsrapport til Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen. Den 
administrerende direktør opfordres løbende til at rapportere til Rådet (RIA) med hensyn til det fælles europæiske 
asylsystem. Endvidere opfordres den administrerende direktør til at fremlægge EASO’s arbejdsprogram og specifikke 
emner med relation til EASO’s arbejde for Europa-Parlamentet.

I 2015 vil EASO spille en understøttende rolle med hensyn til den flerårige finansielle ramme og de nye aftaler om 
EU-støtte på asyl- og migrationsområdet. I denne henseende vil EASO fremlægge oplysninger om EU’s operationelle 
prioriteter og EU+-landenes specifikke prioriteter, som der kan tages hensyn til ved målrettet finansiering.

EASO vil udfylde sin institutionelle rolle inden for rammerne af den procedure, der er omhandlet i artikel 33 i 
Dublin III-forordningen, ved at træffe foranstaltninger og underrette de relevante institutioner, der er inddraget i 
de forskellige trin i proceduren.

6.2.2. Samarbejde med UNHCR og andre internationale organisationer

Under udførelsen af sine opgaver opererer EASO i tæt samarbejde med FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) 
og med andre relevante internationale og mellemstatslige organisationer.

EASO arbejder tæt sammen med UNHCR og inddrager det på alle de områder, der er omfattet af EASO-forordningen. 
I 2013 underskrev EASO og UNHCR en samarbejdsordning. På dette grundlag vil EASO i 2015 bygge videre på dette 
styrkede samarbejde, navnlig på områderne uddannelse, kvalitetsprocesser, uledsagede mindreårige, genbosættelse, 
den eksterne dimension af det fælles europæiske asylsystem samt særlig støtte og støtte i nødsituationer. Det 
strukturerede samarbejde vil fortsætte inden for alle områder. UNHCR deltager i EASO’s bestyrelse som medlem 
uden stemmeret og vil, hvor det er relevant, blive inviteret til møder i EASO’s arbejdsgrupper. Desuden bør det 
fremhæves, at UNHCR har et permanent EASO-forbindelseskontor med base i Malta.

I 2015 vil EASO desuden være i tæt kontakt med andre relevante internationale og mellemstatslige organisationer, der 
arbejder inden for asylområdet, såsom Europarådet, GDISC (General Directors of Immigration Services Conference), 
IGC (Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees) og Den Internationale Organisation for 
Migration (IOM). For så vidt angår Europarådet og IOM vil EASO jævnligt udveksle synspunkter og bidrage til deres 
arbejde i 2015. Endvidere vil EASO bidrage aktivt til GDISC’s arbejde og deltage på flere GDISC-konferencer og 
-workshopper. Endelig inviteres EASO på grundlag af en brevveksling med IGC løbende til flere af IGC’s arbejdsgruppers 
møder, og den administrerende direktør inviteres til at deltage i IGC’s Full Round-møde.

6.2.3.  Samarbejde med EU-agenturer og RIA-agenturer

Netværket af EU-agenturer

Som medlem af det tværinstitutionelle koordinationsnetværk (Inter-Agency Coordination Network) fremmer EASO 
et stærkt samarbejde med andre EU-agenturer. 

I 2015 vil EASO i samarbejde med Europa-Kommissionen fortsætte gennemførelsen af den fælles tilgang til EU’s 
decentraliserede agenturer og den tilhørende køreplan.
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EASO vil deltage i de relevante aktiviteter, der tilrettelægges i 2015 inden for rammerne af effektivitetsnetværket 
og Inter-Agency Legal Network (IALN), som EASO formelt blev en del af i 2013.

Netværket af RIA-agenturer

EASO er desuden en del af det tværinstitutionelle samarbejde om retlige og indre anliggender sammen med Frontex, 
FRA, Europol, Eurojust, Cepol, Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden 
for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA), Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika 
og Narkotikamisbrug (EMCDDA), Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) og Det 
Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF). I 2015 vil EASO deltage i netværket af RIA-agenturer og bidrage 
til dets aktiviteter. 

Frontex

På basis af den samarbejdsordning, som Frontex og EASO underskrev i september 2012, vil det nuværende 
samarbejde fortsætte i 2015. Frontex og EASO vil videreføre deres faste samarbejde om uddannelsesprogrammer, 
kvalitetsinitiativer, udveksling af data og analyser inden for rammerne af systemet til tidlig varsling og beredskab 
samt oplysninger om oprindelseslande. Endvidere vil EASO fremme samarbejdet med Frontex inden for operationel 
støtte ved at koordinere indsatsen, når der ydes støtte til EU+-lande, og ved at undersøge yderligere synergier inden 
for grænseforvaltning og kortlægning af behov for international beskyttelse. EASO vil bygge på sit samarbejde med 
Frontex ved udviklingen af relevante aktiviteter på området for den eksterne dimension i 2015. Frontex og EASO 
vil opretholde deres samarbejde med hensyn til hinandens aktiviteter i forhold til civilsamfundet, bl.a. inden for 
rammerne af deres respektive rådgivende fora. I 2015 vil EASO fortsat deltage som observatør i Frontex’ rådgivende 
forum.

FRA

FRA og EASO vil bygge videre på det nuværende samarbejde i 2015 i tråd med den samarbejdsordning, som 
begge agenturer underskrev i juni 2013. FRA og EASO vil fortsat udveksle oplysninger, fremlægge input til 
forskningsaktiviteter og dele metoder til forskning og dataindsamling med hinanden. Begge organisationer vil 
videreføre deres samarbejde på uddannelsesområdet og fremme udvekslingen af bedste praksis, oplysninger 
og ekspertise med hensyn til grundlæggende rettigheder. I 2015 vil samarbejdet med hensyn til de gensidige 
rådgivningsaktiviteter fortsætte.

eu-LISA

EASO og eu-LISA vil begynde at gennemføre aktiviteterne i den samarbejdsaftale, som undertegnes af begge 
agenturer i november 2014. 

EASO vil ligeledes fortsat opretholde kontakter og relationer på bilateralt niveau med andre relevante EU-agenturer, 
navnlig via kanalerne i det tværinstitutionelle samarbejde om retlige og indre anliggender.

6.2.4.  Samarbejde med den akademiske verden og medlemmer af retsinstanser og 
domstole

EASO lægger særlig vægt på forholdet til den akademiske verden og til medlemmerne af EU’s og EU+-landenes 
retsinstanser og domstole.

I 2015 vil den akademiske verden blive inddraget i EASO’s arbejde på forskellige måder, herunder uddan-
nelsesudviklingsaktiviteter, og vil fortsat spille en hovedrolle i det rådgivende forum og på ekspertmøderne.

I 2015 vil EASO og medlemmerne af retsinstanserne og domstolene samarbejde tæt, bl.a. gennem den internationale 
sammenslutning af asyldommere (International Association of Refugee Law Judges — IARLJ) og dennes europæiske 
afdeling og med sammenslutningen af europæiske forvaltningsdommere (Association of European Administrative 
Judges — AEAJ).

De konkrete aktiviteter vedrørende samarbejdet med den akademiske verden og medlemmer af retsinstanser og 
domstole, der vil blive udviklet i løbet af 2015, er allerede beskrevet i afsnit 2.4.1.
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6.3. Det rådgivende forum

Det rådgivende forum udgør en mekanisme for informationsudveksling og indsamling af viden mellem EASO og 
relevante interessenter. I løbet af de seneste fire år har EASO uddybet sit forhold til civilsamfundet og hentet input 
fra det om forskellige emner. I overensstemmelse med EASO’s høringskalender for 2015 vil EASO i 2015 fortsat høre 
relevante organisationer om specifikke temaer, og kontoret vil i den forbindelse bruge de udvælgelseskriterier, der 
er skitseret i det rådgivende forums driftsplan. EASO vil desuden føre samråd med civilsamfundet i hele fasen med 
udarbejdelse af arbejdsprogrammet for 2016, årsrapporten og andre produkter, idet der vil blive gjort brug af en 
lang række værktøjer, som hidtil er blevet betragtet som velegnede og effektive.

I 2015 vil EASO videreudvikle sin elektroniske rådgivningsplatform. Internettet vil fortsat være det vigtigste middel 
til høring af civilsamfundet. Der vil blive arrangeret rådgivningsaktiviteter, der er målrettet til specifikke grupper, 
f.eks. medlemmer af retsinstanser og domstole. På baggrund af erfaringerne fra arrangementerne i 2012, 2013 og 
2014 vil EASO tilrettelægge en konference, der er åben for civilsamfundet, og et plenarmøde i fjerde kvartal af 2015.

EASO’s rådgivende forums aktiviteter

EASO’s 
målsætning(er)

EASO vil indgå i en dialog med relevante organisationer i civilsamfundet for at udveksle 
ekspertise og erfaringer. 

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

EASO vil føre samråd med relevante organisationer i civil-
samfundet

1.-4. 
kvartal

Antallet og arten af gennemførte 
samråd

Antal hørte organisationer

Antal modtagne bidrag

Brug af de modtagne bidrag

Tilrettelægge det rådgivende forums årlige plenarmøde 4. kvartal Plenarmøde afholdt

Antal deltagere

Tilfredshed hos deltagerne

Brug af resultaterne fra plenarmødet

Deltagelse af organisationer i civilsamfundet i EASO’s årlige 
konference

4. kvartal Antal deltagere fra organisationer i 
civilsamfundet

Tilfredshed hos deltagerne

Udvikling af en elektronisk rådgivningsplatform 1.-4. 
kvartal

Antal iværksatte rådgivningsforløb på 
platformen

Antal modtagne bidrag

Brug af de modtagne bidrag

Budgetpost og bevilget beløb 3401 Samarbejde med partnere og interessenter:

150 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Direktionskontoret

0,5 AD, 0,5 CA

f.eks
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6.4. Kommunikation

EASO vil bygge videre på sine bestræbelser i 2013-2014 med hensyn til kommunikation med offentligheden 
for at fremme kontorets rolle, værdier, aktiviteter og arbejde ud fra de principper, der er beskrevet i dets 
kommunikationsstrategi. Målet for EASO’s kommunikationsaktiviteter vil desuden være at forbedre det praktiske 
samarbejde mellem EU+-landene. EASO’s primære kommunikationskanal i form af dets websted (http://www.easo.
europa.eu) vil blive suppleret af en række andre kanaler for at fremhæve EASO’s nøglebudskaber, nemlig:

• vores mission er støtte

• omsætte solidaritet til praksis

• fælles værdier, kvalitet og solidaritet

• EASO er et kompetencecenter på asylområdet

• skabe ekstra nytteværdi for EU og EU+-landene.

EASO’s nøglebudskaber vil blive kommunikeret gennemsigtigt via flere kanaler for at nå så bredt ud som muligt og 
således øge kontorets legitimitet. EASO’s websted vil være hjørnestenen i kontorets kommunikationsaktiviteter. 
EASO vil udforske nye metoder til at videreudvikle og modernisere sit websted i tråd med tilbagemeldinger fra 
brugerne og ved at anvende bedste praksis fra lignende websteder. Blandt andre kanaler kan nævnes:

• den skrevne og audiovisuelle presse

• deltagelse i arrangementer (f.eks. EU’s åbent hus-dage, offentlige høringer og andre events, herunder store, 
politisk vigtige arrangementer)

• præsentationer og udstillinger af EASO’s arbejde og aktiviteter

• publikationer og rapporter

• EASO’s månedlige nyhedsbrev

• pressemeddelelser

• daglige presseklip (til internt brug).

Et af EASO’s vigtigste mål på kommunikationsområdet er at nå ud til alle asyl- og modtagelsesmedarbejdere i EU+-
landene for at sikre, at de har kendskab til vores vigtigste produkter og har adgang til dem, herunder publikationer 
og pressemeddelelser.

EASO’s kommunikationsaktiviteter

EASO’s 
målsætning(er)

Kommunikere og fremme EASO’s rolle, værdier, aktiviteter og arbejde i tråd med dets kom-
munikationsstrategi.

EASO vil fokusere på dets opgave med at lette, koordinere og styrke det praktiske samarbejde 
blandt EU+-landene om de mange aspekter ved asyl.

Nyt i 2015 EASO vil opgradere sit websted og yderligere forbedre sine kommunikationskanaler.

Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Udgive mindst ti udgaver af EASO’s nyhedsbrev og øge 
antallet af abonnenter på nyhedsbrevet

1.-4. kvartal Antal udgaver af EASO’s nyhedsbrev
Tilfredshed hos abonnenterne
Procentvis stigning i antallet af abonnenter 
på nyhedsbrevet

Tilrettelægge et informations- og netværksmøde for 
EASO’s kommunikationsmultiplikatorer

3.-4. kvartal Antal deltagere

Tilrettelægge EASO’s informationsdag 2. kvartal Antal informationsstande
Antal EASO-medarbejdere, der har holdt 
præsentationer
Antal deltagende EU+-lande

http://www.easo.europa.eu
http://www.easo.europa.eu
f.eks
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Resultater

EASO-aktiviteter i 2015 Hvornår Indikatorer

Offentliggøre mindst ti pressemeddelelser 1.-4. kvartal Antal pressemeddelelser

Brug af pressemeddelelserne

Overvåge EASO’s pressedækning og offentliggøre de 
vigtigste artikler på webstedet

1.-4. kvartal Antal poster i pressearkivet

Antal artikler offentliggjort på webstedet 

Offentliggøre daglige interne presseklip 1.-4. kvartal Antal daglige interne presseklip

Tilfredshed hos læserne

Afholde mindst seks interview med pressen på højt 
niveau

1.-4. kvartal Antal interview med pressen på højt 
niveau

Koordinere og sikre, at EASO’s publikationer og over-
sættelser er af højeste kvalitet

1.-4. kvartal Antal publikationer og oversættelser

Brug af EASO’s publikationer

Tilfredshed hos brugerne

Sikre komplet gennemførelse af EASO’s visuelle identitet 1.-4. kvartal Brug af EASO’s visuelle identitet

Øge antallet af besøgende på EASO’s websted 1.-4. kvartal Procentvis stigning i antallet af besøgende 
på EASO’s websted

Sikre rettidige svar på forespørgsler, der modtages fra 
offentligheden og pressen

1.-4. kvartal Tidsramme, inden for hvilken forespørgsler 
besvares

Brug af svarene

Effektiv forvaltning af EASO’s informations-e-mailadresse 1.-4. kvartal Antal anmodninger og svar

Tidsramme, inden for hvilken anmodninger 
besvares

Brug af EASO’s informations-e-mailadresse

Budgetpost og bevilget beløb 2309 Administrative udgifter til oversættelse og tolkning: 
470 000 EUR

2310 Administrative publikationer: 40 000 EUR

2311 Kommunikation: 80 000 EUR

Menneskelige ressourcer og bevilget personale Direktionskontoret

1 AD

6.5. EASO’s administration

Med hensyn til EASO’s administrative struktur vil kontoret fortsat arbejde for sit vigtigste mål om at levere 
kvalitetsservice for at opfylde sin mission og sine målsætninger effektivt. Navnlig vil Enheden for Almindelige 
Anliggender og Administration fortsat vurdere, foreslå definitioner og se nærmere på EASO’s overordnede 
administrative behov og krav og derved sikre overholdelse og risikostyring i overensstemmelse med politikker, regler 
og bestemmelser. Der vil fortsat blive udarbejdet politikker og retningslinjer, hvorved effektiviteten af tjenester og 
leverancer vil blive strømlinet på grundlag af bedste praksis, indhøstede erfaringer, evalueringer og anbefalinger. 
Desuden vil administrationen yde den nødvendige støtte i forbindelse med gennemførelsen af aftaler og finansielle 
bidrag med EASO’s relevante interessenter.
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EASO’s organisation kan blive videreudviklet i overensstemmelse med gennemførelsen af den fælles tilgang til EU’s 
decentraliserede agenturer og den tilhørende køreplan, resultaterne af de interne og eksterne evalueringer af EASO 
og de revisioner, som Den Interne Revisionstjeneste og Revisionsretten har foretaget. 

EASO forudser for 2015 en investering med henblik på at videreudvikle effektive interne procedurer, øge den interne 
kontrol i organisationen i overensstemmelse med de interne kontrolstandarder, der blev vedtaget i 2012, udbyde 
videreuddannelse til medarbejdere om alle EASO-relaterede emner og derved styrke kapacitetsopbygning og 
karriereudvikling, fortsætte rekrutteringsprocesserne og understøtte driftsenhederne. 

Der vil være særligt fokus på EASO’s IT- og videnstyringssystemer for at styrke EASO’s støtteaktiviteter til EU+-lande, 
herunder via EASO’s uddannelsesplatform, COI-portalen, informations- og dokumentationssystemet og EASO’s 
websted. Endvidere vil der blive udviklet avancerede høringsværktøjer. Desuden vil en yderligere konsolidering 
og forbedring af driftsstabiliteten og infrastrukturen på IKT-området blive fremmet. EASO’s IT-område vil følge 
EASO’s forandringsledelsesproces og yde forhåndsstøtte til forbedringer og benchmarking. I 2015 vil der blive 
gennemført et stort antal afprøvninger af etablerede systemer for at sikre, at genopretningssystemer og håndtering 
af sikkerhedsrelaterede hændelser er fuldt ud operationelle og gennemføres løbende med den krævede kvalitet.

I 2015 forventes dokumentstyringspolitikken og opbevaringsplanen for EASO’s dokumenter at blive gennemført fuldt 
ud, herunder anvendelsen af passende IT-softwareværktøjer. Endelig vil EASO i 2015 fremme sine interne procedurer 
vedrørende databeskyttelse i et tættere samarbejde med Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

6.5.1. Oversigt over EASO’s personale og budget for 2015 (6)

Opfyldelsen af EASO’s målsætninger er betinget af, at de nødvendige menneskelige, finansielle og materielle 
ressourcer stilles til rådighed af budgetmyndigheden. I denne henseende er tallene i nedenstående oversigt over 
personale og budget anført med forbehold for budgetmyndighedens afgørelser om de respektive årlige budgetter 
og årlige stillingsfortegnelser.

6.5.1.1. Oversigt over personalet for 2015

I betragtning af sin mission og sine opgaver er EASO en medarbejderintensiv organisation, da kontoret fremmer 
praktisk samarbejde og yder ekspertise til EU og EU+-landene for at støtte gennemførelsen og videreudviklingen 
af det fælles europæiske asylsystem. 

EASO’s menneskelige ressourcer bør derfor øges i 2015, for at kontoret effektivt kan udføre de opgaver, det 
oprindeligt blev pålagt, de nye opgaver, der følger af de omarbejdede asylregler (f.eks. systemet til tidlig varsling og 
beredskab i henhold til artikel 33-proceduren i Dublinforordningen), og de forventede fremtidige opgaver, der skal 
fastlægges af EU-institutionerne i 2015.

I henhold til forslaget til EU’s almindelige budget, som Europa-Kommissionen har forelagt budgetmyndigheden, vil 
EASO i 2015 have i alt 86 medarbejdere (51 midlertidigt ansatte, 23 kontraktansatte og 12 udstationerede nationale 
eksperter) (7). Tildelingen af personale til hver enkelt enhed vil følge nedenstående fordeling (8):

(6) Alle tal vedrørende personale og bevillinger i dette afsnit forudsætter, at budgetmyndigheden vedtager EU’s almindelige budget for 2015.

(7) I dette tal indgår ikke de tre kontraktansatte, som EASO har ansat til gennemførelsen af det 18-måneders ENP-projekt »Promoting the participation of Jordan 
in the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the work of EASO and Frontex«, som blev indledt i 2014.

(8) Den præcise tildeling af personale til hvert enkelt center vil blive fastlagt, når budgetmyndigheden har truffet afgørelse om EU’s almindelige budget for 2015 
og EASO’s stillingsfortegnelse.

f.eks
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Enhed Personale

Den administrerende direktør   1

Direktionskontoret   6

Revision   2

Centret for Driftsstøtte 13

Centret for Information, Dokumentation og Analyse 20

Centret for Uddannelse, Kvalitet og Ekspertise 15

Enheden for Almindelige Anliggender og Administration 29

Personale i alt 86

I overensstemmelse med principperne om aktivitetsbaseret budgetlægning har EASO indført en forbindelse mellem 
aktiviteter, der er grupperet under de samme målsætninger og ressourcer, som er nødvendige for at gennemføre 
dem, både med hensyn til bevillinger og personale. Tallene for personale, der er tildelt til gennemførelsen af 
aktiviteterne under afsnit 2-5, afspejler kun personale, der er tildelt driftsenhederne. Mens medarbejdere inden 
for Direktionskontoret, revision og Enheden for Almindelige Anliggender og Administration også bidrager direkte 
og indirekte til gennemførelsen af driftsaktiviteter, er tildelingen heraf ikke opdelt efter konkrete aktiviteter i 
arbejdsprogrammet, medmindre det specifikt er anført.

I overensstemmelse med personalevedtægten og de gennemførelsesbestemmelser, som kontoret vedtog i 2014, 
vil personaleudviklingspolitikker blive fremmet for at sikre en tilstrækkelig kapacitetsopbygning og nye muligheder 
for EASO’s medarbejdere.

6.5.1.2. Oversigt over budgettet for 2015

EASO’s indtægter består af et bidrag fra EU, der er vedtaget i Den Europæiske Unions almindelige budget, frivillige 
bidrag fra EU+-landene, betaling for publikationer og andre tjenester ydet af EASO samt et bidrag fra de associerede 
lande. 

Som følge af betydningen af EU-tilskuddet i EASO’s budget er det af afgørende betydning, at de nødvendige ressourcer 
tildeles for at nå målene i EASO’s arbejdsprogram for 2015.

I erkendelse af de ressourcemæssige begrænsninger i EU vil EASO anmode om midler på et fornuftigt og velafbalanceret 
grundlag og sikre effektiv styring af udgifterne med det mål at gennemføre nuværende og fremtidige opgaver 
effektivt og hurtigt. EASO vil fortsætte sin bottom-up-tilgang til budgetlægning og inddrage alle enheder/centre i 
EASO’s budgetcyklus. De forventede samlede udgifter i 2015 udgør ca. 15,7 mio. EUR, herunder EU’s bidrag til EASO 
i 2015 på 14 731 mio. EUR i henhold til forslaget til EU’s almindelige budget, som Europa-Kommissionen har forelagt 
budgetmyndigheden, bidraget fra de associerede lande, der deltager i EASO (ca. 627 000 EUR) (9), og bidraget til 
gennemførelsen af ENP-projektet med titlen »Promoting the participation of Jordan in the work of EASO as well as 
the participation of Tunisia and Morocco in the activities of EASO and Frontex« (322 681 EUR).

(9) Ved anvendelse af aftalen for Kongeriget Norges deltagelse i EASO’s arbejde vil Norge bidrage med et årligt beløb, der beregnes på grundlag af landets 
bruttonationalprodukt (BNP) som en procentdel af alle deltagende landes BNP. De endelige tal for Norges BNP vil foreligge den 31. marts 2015. EASO forventer 
også, at der vil træde aftaler i kraft med Island, Liechtenstein og Schweiz, hvilket ligeledes kan indvirke på EASO’s indtægter. 
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Udkastet til overslag over udgifterne for 2015 indeholder følgende fordeling på afsnit:

Udgifter 2015

I EUR

Forpligtelses- 
bevillinger

Betalings- 
bevillinger

Afsnit 1 — Personaleudgifter 6 500 000 6 500 000

Afsnit 2 — Infrastruktur og driftsudgifter 2 680 000 2 680 000

Afsnit 3 — Driftsudgifter 6 178 000 6 178 000

Afsnit 4 — ENP-landes deltagelse i EASO’s arbejde 322 681 322 681

Samlede udgifter 15 680 681 15 680 681

Afsnit 1: Personaleudgifter

Afsnit 1 vedrører udgifter til personale, personaleomkostninger (f.eks. omkostninger til tjenesterejser, ud-
dannelsesomkostninger) og lønninger. I lyset af EASO’s aktiviteter findes flere driftsomkostninger under afsnit 1. 
Afsnit 1 omfatter omkostninger til driftspersonale og administrativt personale, som også er med til at fremme EASO’s 
aktiviteter, bl.a. asylstøttehold, ekspertmøder og uddannelse. Afsnit 1 omfatter også omkostninger til administrative 
tjenesterejser, mens tjenesterejser for EASO’s personale, der er direkte knyttet til EASO’s aktiviteter, er omfattet 
af afsnit 3.

Afsnit 2: Infrastruktur og driftsudgifter 

Afsnit 2 vedrører udgifter til administration, bl.a.:

• Leje af bygninger og dermed forbundne udgifter: 945 000 EUR.

• IKT: 433 000 EUR. Det skal bemærkes, at afsnit 2 ikke omfatter IT-driftsomkostninger, såsom udgifter til 
webportalen, som indgår i udgifterne under afsnit 3.

• Møder i EASO’s bestyrelse og andre møder: 200 000 EUR. Det skal understreges, at afsnit 2 omfatter omkostninger 
til administrative publikationer og virksomhedskommunikation, men ikke omkostninger til offentliggørelse af 
rapporter under de forskellige driftsaktiviteter, f.eks. årsrapporten om asylsituationen i EU og rapporterne om 
oprindelseslande, som indgår i udgifterne under afsnit 3.

Afsnit 3: Driftsudgifter

Nedenstående tabel indeholder en oversigt over udkastet til fordelingen af budgettet under afsnit 3 til de forskellige 
opgaver (udgifterne er forklaret nærmere i de foregående kapitler). Afsnit 3 omfatter også driftstjenesterejser, der 
foretages af EASO’s personale (dvs. tjenesterejser, der foretages til direkte støtte for driftsaktiviteter, der er fastsat 
i dette arbejdsprogram i overensstemmelse med EASO’s mandat), samt omkostninger, der er direkte knyttet til 
gennemførelsen af driftsaktiviteter (f.eks. distribution af materialer, transport, catering, leje af steder til aktiviteter 
uden for EASO’s lokaler eller teknisk udstyr). 

f.eks
f.eks
f.eks


40 — EASO’s årlige arbejdsprogram for 2015 

Afsnit 3 (10) Driftsudgifter 6 178 000

Kap. 31 Støtte til gennemførelsen af det fælles europæiske asylsystem 680 000

3101 Årsrapport om asylsituationen 130 000

3102 Tidlig varsling og dataanalyse 300 000

3103 Informations- og dokumentationssystem 250 000

Kap. 32 Støtte til det praktiske samarbejde mellem medlemsstaterne  3 057 000 

3201 EASO-uddannelse 1 390 000

3202 Kvalitetsprocesser (11) 450 000

3203 Oplysninger om oprindelseslande 717 000

3204 Flytning, genbosættelse og ekstern dimension 500 000

Kap. 33 Støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 2 291 000

3301 Horisontal støtte til medlemsstater, der er udsat for et særligt pres 250 000

3302 Støtte i nødsituationer 2 041 000

Kap. 34 Samarbejde med partnere og interessenter 150 000

3401 Samarbejde med partnere og interessenter 150 000

(10 ) Herunder driftstjenesterejser, der foretages af EASO’s personale.
(11) Herunder uledsagede mindreårige og menneskehandel.

Afsnit 4: ENP-landes deltagelse i EASO’s arbejde

Afsnit 4 vil omfatte udgifterne til gennemførelsen af projektet med titlen »Promoting the participation of Jordan in 
the work of EASO as well as the participation of Tunisia and Morocco in the activities of EASO and Frontex«. Denne 
aktivitet svarer til programmer, der finansieres på grundlag af øremærkede kontrakter.

Afsnit 4 ENP-landes deltagelse i EASO’s arbejde 322 681

Kap. 41 ENP-landes deltagelse i EASO’s arbejde 322 681

4101 ENP-landes samarbejde med EASO (øremærket) 322 681



EASO’s årlige arbejdsprogram for 2015 — 41

Liste over forkortelser
AEAJ   Association of European Administrative Judges (sammenslutning af europæiske 

forvaltningsdommere)

AIP  Asylindsatspulje

APD  Direktivet om asylprocedurer

AST  Asylstøttehold

CEAS Det fælles europæiske asylsystem

Cepol  Det Europæiske Politiakademi

COI  Oplysninger om oprindelseslande

EASO  Det Europæiske Asylstøttekontor

EIGE  Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

EMCDDA  Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

EMN Det Europæiske Migrationsnetværk

ENPI  Europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument

EPRA  European Platform of Reception Agencies (europæisk platform for modtagelseskontorer)

EPS  System til tidlig varsling og beredskab

EU  Den Europæiske Union

eu-LISA   Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for 
Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed

Eurojust  Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde

Europol  Den Europæiske Politienhed

FRA  Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Frontex   Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-Medlemsstaternes 
Ydre Grænser

GDISC  General Directors of Immigration Service Conference

GIS  Geografisk informationssystem

GPS Group for the Provision of Statistics (gruppe med ansvar for tilvejebringelse af statistikker)

IALN  Inter-Agency Legal Network

IARLJ   International Association of Refugee Law Judges (international sammenslutning af 
asyldommere)

IDS  Informations- og dokumentationssystem

IGC  Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees

IOM  Den Internationale Organisation for Migration

RIA  Retlige og indre anliggender

FFR  Flerårig finansiel ramme
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MSPP  Flerårig plan for personalepolitikken

NCP  Nationalt kontaktpunkt

OLAF  Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

RDPP Program for regional udvikling og beskyttelse

SMART   Specific, measureable, achievable, realistic, time-bounded (specifik, målbar, opnåelig, 
realistisk, tidsbunden)

THB  Menneskehandel

UNHCR  De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge
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Bilag
Vejledende liste over EASO’s offentlige kontrakter og retlige 
forpligtelser i 2015

Driftsaktivitet

Foran-
staltning 

som 
defineret 
i arbejds- 

programmet

Emneområde for kontrakt Kontraktværdi Kontrakttype
Indkøbs-/ 
kontrakt-
procedure

Tids-
ramme 

for 
lancering

Samarbejde 
med partnere og 
interessenter

Afsnit 8.3 Tilrettelæggelse af 
arrangementer og 
tilhørende tjenester for 
det rådgivende forum

150 000 EUR Specifikke kontrakter 
om tjenester

Ramme-
kontrakter 

3. kvartal

EASO-uddannelse Afsnit 2.1 Udvikling af en 
uddannelsesdatabase 

100 000 EUR Rammekontrakt eller 
direkte kontrakt om 
tjenester

Åben 
procedure

2. kvartal

EASO-uddannelse Afsnit 2.1 Opgradering af det 
eksisterende system 
i forbindelse med ud-
dannelsesplatformen

150 000 EUR Rammekontrakt eller 
direkte kontrakt om 
tjenester

Åben 
procedure

4. kvartal

EASO-uddannelse Afsnit 2.1 Konsekvensunder-
søgelse af EASO’s 
uddannelsesprogram

100 000 EUR Rammekontrakt eller 
direkte kontrakt om 
tjenester

Åben 
procedure

4. kvartal 

Støtte til kvalitetstiltag Afsnit 2.2 Konsulentbistand til EASO’s 
certificeringsproces på 
uddannelsesområdet

60 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

2. kvartal

Støtte til kvalitetstiltag Afsnit 2.2 Konsulentbistand 
til udviklingen af 
kvalifikationsramme på 
sektorniveau

15 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

2. kvartal

Samarbejde med 
medlemmer af 
domstole og 
retsinstanser

Afsnit 2.4.1 Eksperttjeneste i 
forbindelse med 
konferencen for 
medlemmer af domstole 
og retsinstanser

10 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

2. kvartal

Samarbejde med 
medlemmer af 
domstole og 
retsinstanser

Afsnit 2.4.1 Organisatoriske 
foranstaltninger 
i forbindelse med 
konferencen for 
medlemmer af domstole 
og retsinstanser

5 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

2. kvartal 

Liste over tilgængelige 
sprog

Afsnit 2.5 Tekniske løsninger 
i forbindelse med listen 
over tilgængelige sprog

30 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

3. kvartal

Asylindsatspulje Afsnit 3.1 Udvikling af håndbøger til 
operationel støtte

60 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

1. kvartal
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Driftsaktivitet

Foran-
staltning 

som 
defineret 
i arbejds- 

programmet

Emneområde for kontrakt Kontraktværdi Kontrakttype
Indkøbs-/ 
kontrakt-
procedure

Tids-
ramme 

for 
lancering

Asylindsatspulje Afsnit 3.1 Trykning af håndbøger til 
operationel støtte

25 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

3. kvartal

Asylindsatspulje Afsnit 3.1 Tjeneste til at udvikle 
og gennemføre et 
indsættelsessystem til 
EU+- landenes eksperter

60 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

1. kvartal

Operationel støtte 
(skræddersyet/ 
særlig støtte)

Afsnit 3.2 Tolke- og over-
sættelsestjenester

60 000 EUR Rammekontrakter 
om tjenester/ 
direkte kontrakter

Lav værdi, 
forhandlet 
procedures

1. kvartal

Operationel 
støtte (støtte i 
nødsituationer)

Afsnit 3.2 Udstyr til støtte i 
nødsituationer

100 000 EUR Rammekontrakter 
om tjenester

Åben 
procedure

2. kvartal

Operationel 
støtte (støtte i 
nødsituationer)

Afsnit 3.2 Udvikling af et kvalitets-
styringssystem

15 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

2. kvartal

Operationel 
støtte (støtte i 
nødsituationer)

Afsnit 3.2 Udvikling af en ramme/plan 
for nødforanstaltninger 
(software)

60 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

2. kvartal

Oplysninger om 
oprindelseslande

Afsnit 3.3 IT-relateret 
vedligeholdelse, hosting og 
udvikling i forbindelse med 
COI-portalen

150 000 EUR Specifikke kontrakter 
om tjenester

EASO’s ramme-
kontrakter

2. kvartal

Fælles behandling Afsnit 3.4 Evaluering af pilotprojekter 
vedrørende fælles 
behandling

20 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

2. kvartal

Fælles behandling Afsnit 3.4 Håndbog om fælles 
behandling (redigering og 
trykning)

20 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

3. kvartal

Fælles behandling Afsnit 3.4 Indsamling og 
konsolidering af EU+-
landenes ekspertise og 
praksis med hensyn til 
fælles behandling

15 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

2. kvartal

Informations- og 
dokumentationssystem

Afsnit 4.1 Softwareudvikling og 
-licenser

50 000 EUR Specifikke kontrakter 
om tjenester

Rammekontrakt 
vedrørende IKT

1.-4. 
kvartal

Tidlig varsling og 
beredskab

Afsnit 4.3 Softwarelicenser 
og uddannelse/ 
vedligeholdelse

100 000 EUR Specifikke kontrakter 
om leverancer

Europa-
Kommissionens 
rammekontrakt

1. kvartal

Ekstern dimension Afsnit 5.1 Behovsvurdering 
vedrørende EASO’s 
nytteværdi i aktiviteter i 
relation til den eksterne 
dimension i målgruppen af 
tredjelande

15 000 EUR Direkte kontrakt om 
tjenester

Lav værdi, 
forhandlet 
procedure

2. kvartal
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EASO-publikationer og -oversættelser i 2015

Publikation Antal sprog

1 EASO’s arbejdsprogram for 2016 24

2 EASO’s årlige aktivitetsrapport 24

3 EASO’s budget 24

4 Årsrapport om asylsituationen i EU 5

5 To EASO-uddannelseshåndbøger 1

6 EASO-uddannelsesbrochure 22

7 EASO-håndbog/-vejledning vedrørende uledsagede mindreårige 5

8 Tre EASO-værktøjer til kvalitetssikring 5

9 Tre tematiske rapporter i forbindelse med EASO’s kvalitetsmodel 1

10
Kapitler i uddannelsesprogrammet for medlemmer af domstole 
og retsinstanser

5

11
Mindst tre rapporter om oprindelseslande eller tilsvarende 
produkter

5





SÅDAN FÅR MAN FAT I PUBLIKATIONER FRA EU

Gratis publikationer:
•  et eksemplar: 

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

•  flere eksemplarer eller plakater/kort: 
hos Den Europæiske Unions repræsentationer (http://ec.europa.eu/represent_da.htm) 
hos delegationerne i ikke-EU-lande (http://eeas.europa.eu/delegations/index_da.htm) 
ved at kontakte Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_da.htm) 
eller ringe på 00 800 6 7 8 9 10 11 (frikaldsnummer fra overalt i EU) (*).
(*)  Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører, telefonbokse eller hoteller kan dog kræve penge for op-

kaldet).

Betalingspublikationer:
• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Betalingsabonnementer:
•  via Den Europæiske Unions Publikationskontors salgskontorer 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_da.htm).
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