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1. Η
 αποστολή, τα καθήκοντα και
οι προτεραιότητες της EASO
1.1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
(ΚΕΣΑ) με στόχο την ανάπτυξη των πολιτικών μέσων, των νομικών μέσων και των μέσων οικονομικής στήριξης
στον τομέα του ασύλου.
Η δεύτερη φάση των νομικών μέσων της ΕΕ παρέχει τη νομική βάση για μεγαλύτερη εναρμόνιση και θεσπίζει
αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την ομοιομορφία των καθεστώτων,
αυστηρές ενιαίες προϋποθέσεις προστασίας και ενιαία χαρακτηριστικά στις διαδικασίες ασύλου για όσους έχουν
ανάγκη διεθνούς προστασίας. Επιπλέον, οι στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για την περαιτέρω ανάπτυξη
του τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο
του 2014 καθορίζουν τις προτεραιότητες και τους στόχους στον τομέα αυτό, ζητώντας ενίσχυση του ρόλου της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άστυλο (EASO), ιδίως για την προώθηση της συνεκτικής εφαρμογής
του κεκτημένου. Επιπλέον, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις πολιτικές κατευθύνσεις για
την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις οποίες παρουσίασε τον Ιούλιο του 2014 (1), οραματίζεται μια μεγαλύτερη
συμβολή της EASO στη συνδρομή των αρχών των κρατών μελών και τρίτων χωρών. Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής
«Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη: από τη θεωρία στην πράξη» (2) και «σχετικά με τις εργασίες της Ειδικής
ομάδας “Μεσόγειος”» (3) προσδιορίζουν συναφείς δράσεις στους τομείς αρμοδιότητας της (EASO. Τέλος,
το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 (ΠΔΠ), στο οποίο περιλαμβάνεται το νέο Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), παρέχει τη βάση για τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ στον τομέα του ασύλου,
συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων προς τους οργανισμούς της ΕΕ.
Η συνεκτική, ολοκληρωμένη και σταθερή εφαρμογή της αναδιατυπωμένης δέσμης μέτρων της ΕΕ για το άσυλο
είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη ενός πραγματικού ΚΕΣΑ. Σε αυτό το πλαίσιο,
η EASO αναλαμβάνει να προωθήσει τη συνεκτική εφαρμογή και να υποστηρίξει εναρμονισμένες πρακτικές οι
οποίες θα συμβάλουν στη σύγκλιση των αποφάσεων που αφορούν παρεμφερείς καταστάσεις. Έτσι, το 2015 η EASO
θα συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών
που συμμετέχουν στην EASO (4), καθώς και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ για την επίτευξη αυτών των στόχων
μέσα από προηγμένα μέτρα πρακτικής συνεργασίας, εμπειρογνωμοσύνη, κοινές αναλύσεις και τεκμηριωμένη
συνδρομή σε επίπεδο πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό, το ετήσιο πρόγραμμα της EASO για το 2015 καθορίζει τον γενικό σχεδιασμό για τις δραστηριότητες
της EASO και παρέχει τη συνολική βάση για τον ετήσιο δημοσιονομικό σχεδιασμό βάσει δραστηριοτήτων. Το
πρόγραμμα εργασίας της EASO για το 2015 υιοθετεί την κοινή προσέγγιση σχετικά με τους αποκεντρωμένους
οργανισμούς της ΕΕ και το χάρτη πορείας της, επιδιώκοντας μια σφαιρική προσέγγιση όσον αφορά τον ετήσιο
και τον πολυετή σχεδιασμό που συνδέεται με τον προγραμματισμό των πόρων. Προς τούτο, το παρόν πρόγραμμα
εργασίας εκπονήθηκε βάσει του γενικού πλαισίου που περιγράφεται στο πολυετές πρόγραμμα εργασίας της
EASO για την περίοδο 2014-2016, το οποίο καθορίζει το στρατηγικό πλαίσιο και τους στόχους της EASO για την εν
λόγω περίοδο. Το παρόν έγγραφο προβλέπει τις δραστηριότητες βάσει των οποίων καταρτίζονται οι προβλέψεις
εσόδων και δαπανών και ο πίνακας προσωπικού.
Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού της EASO, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε
το πρόγραμμα εργασίας στις 22 Σεπτεμβρίου 2014. Η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε στις
27 Αυγούστου 2014, ελήφθη δεόντως υπόψη.
Η εφαρμογή του προγράμματος εργασίας για το 2015 θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της εσωτερικής
αξιολόγησης που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, καθώς και της ανεξάρτητης αξιολόγησης η οποία έχει
(1) http://ec.europa.eu/about/juncker——commission/docs/pg_el.pdf
(2) COM(2014) 154 τελικό http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_
happen_el.pdf
(3) COM(2013) 869 τελικό http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/news/news/docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_
mediterranean_en.pdf
(4) Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι συνδεδεμένες χώρες που συμμετέχουν στην EASO αναφέρονται συλλογικά ως
«χώρες ΕΕ+».
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προβλεφθεί για την περίοδο από τον Οκτώβριο 2014 έως τον Οκτώβριο 2015. Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
της EASO, καθώς και του αντίκτυπου και της προστιθέμενης αξίας τους, είναι ουσιαστική για τη συνολική
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της EASO.
Παρόλα αυτά, λόγω της φύσης του έργου της EASO και της ανάγκης να ανταποκριθεί εγκαίρως και με προληπτικό
τρόπο στα μεταβαλλόμενα σενάρια, τις περιστάσεις και τις προτεραιότητες, το διοικητικό συμβούλιο εξουσιοδοτεί
τον εκτελεστικό διευθυντή να αποφασίζει για ενδεχόμενες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα εργασίας για το
2015 και να διατηρεί την αναγκαία ευελιξία προκειμένου να ανταποκριθεί αναλόγως, κατά την εφαρμογή του
προγράμματος εργασίας.
Η EASO είχε διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό φόρουμ και τους οργανισμούς του τομέα ΔΕΥ σχετικά με το
περίγραμμα του προγράμματος εργασίας για το 2015. Η EASO έλαβε τη γνώμη μελών της κοινωνίας των πολιτών,
συγκεκριμένα της οργάνωσης Asylum Research Consultancy (ARC), του ολλανδικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες,
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE), του ελληνικού Συμβουλίου για τους
πρόσφυγες, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, του Διεθνούς Συμβουλίου Αποκατάστασης Θυμάτων
Βασανιστηρίων, της νορβηγικής Οργάνωσης για τους αιτούντες άσυλο, του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθώς
και τεσσάρων οργανισμών του τομέα ΔΕΥ [Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
(ΕΚΠΝΤ), Eurojust, Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) και Ευρωπόλ]. Όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη
της EASO μελετήθηκαν επισταμένως και ελήφθησαν δεόντως υπόψη.

1.2. Η αποστολή της EASO
Η αποστολή της EASO είναι να συμβάλλει στην εφαρμογή και στην ανάπτυξη του ΚΕΣΑ, παρέχοντας υποστήριξη
και διευκόλυνση, συντονισμό και ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών ΕΕ+ ως ένα ανεξάρτητο
κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ασύλου.

1.3. Καθήκοντα της EASO
Με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής της, τα κύρια καθήκοντα της EASO για το 2015 ορίζονται ως εξής:
• παροχή πρακτικής και τεχνικής υποστήριξης στις χώρες EE+ και στα θεσμικά όργανα της ΕΕ·
• παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης στις χώρες ΕΕ+ με ιδιαίτερες ανάγκες και στις χώρες ΕΕ+ που υφίστανται
ιδιαίτερες πιέσεις στα συστήματα ασύλου και υποδοχής, λόγω αιφνίδιων και έκτακτων καταστάσεων αφίξεων
στην επικράτειά τους· και
• παροχή επιστημονικής συνδρομής για τη χάραξη πολιτικής και τη θέσπιση νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ σε όλους
τους τομείς που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο σε θέματα ασύλου και μετανάστευσης.

1.4. Κύριος δείκτης επιδόσεων της EASO
Ο συνολικός κύριος δείκτης επιδόσεων της EASO αντιπροσωπεύει την ικανότητα της Υπηρεσίας να επιτυγχάνει
τους στόχους που καθορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της EASO.
Ως εκ τούτου, ο κύριος δείκτης επιδόσεων της EASO εκφράζεται με έναν ποιοτικό δείκτη που έχει ως στόχο να
αποδείξει την επίπτωση της υποστήριξης της EASO στη συνεκτική εφαρμογή του ΚΕΣΑ.
Θα λαμβάνει υπόψη τα εξής:
• τα καθήκοντα που προβλέπονται στον κανονισμό της EASO, την αναδιατύπωση του κεκτημένου στον τομέα
του ασύλου και άλλα συναφή έγγραφα της ΕΕ και την πρόοδο της EASO στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων
για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων·
• τα αιτήματα από τις χώρες ΕΕ+, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της ΕΕ για την ανάπτυξη και την
εκτέλεση συμπληρωματικών δραστηριοτήτων της EASO, προκειμένου να υποστηρίξει την εφαρμογή του ΚΕΣΑ·
• τις αξιολογικές γνώμες που παρέχονται από τις χώρες ΕΕ+, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα άλλα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς
της ΕΕ και άλλους εταίρους της EASO σχετικά με το έργο της EASO.
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Το πρόγραμμα εργασίας καθορίζει μια σειρά συγκεκριμένων στόχων, οι οποίοι συνάδουν με τις αρχές SMART
(ήτοι, είναι «συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και χρονικά προσδιορισμένοι»). Για τη μέτρηση των
επιδόσεων της EASO, οι δείκτες έχουν αναπτυχθεί για κάθε στόχο, μαζί με το αναμενόμενο αποτέλεσμα και το
χρονοδιάγραμμα.

1.5. Προτεραιότητες της EASO για το 2015
Το 2015 η EASO θα επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη συνδρομή για την αποτελεσματική, συνεκτική και
συνεπή εφαρμογή του αναδιατυπωμένου κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα του ασύλου. Καίριας σημασίας για την
περαιτέρω ανάπτυξη του ΚΕΣΑ είναι η επάρκεια ικανοτήτων στα εθνικά συστήματα ασύλου των χωρών ΕΕ+. Η
EASO θα αναλάβει έναν πιο κεντρικό ρόλο στον συντονισμό αυτών των μέτρων ανάπτυξης ικανοτήτων μέσα
από δραστηριότητες πρακτικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης, των πληροφοριών για τις
χώρες καταγωγής (ΠΧΚ) και των εκθέσεων ποιότητας. Η EASO θα βελτιώσει την ικανότητά της για συλλογή και
ανταλλαγή πληροφοριών και τεκμηρίωσης σε σχέση με τα συστήματα ασύλου, καθώς και το σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης και ετοιμότητας (ΣΕΠΕ). Η EASO θα προσπαθήσει επίσης να υποστηρίξει την εξωτερική διάσταση
του ΚΕΣΑ σύμφωνα με τη στρατηγική εξωτερικής διάστασης της EASO, κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.
Η EASO θα διοργανώσει δραστηριότητες πρακτικής συνεργασίας για τις χώρες ΕΕ+, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως συνέδρια, εργαστήρια, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένα δίκτυα,
προκειμένου να συζητήσουν και να αναλάβουν δράση για διάφορα ζητήματα πανευρωπαϊκής σημασίας στον τομέα
του ασύλου (π.χ. σχετικά με την πολιτική, την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για το άσυλο, την κατάσταση στη
χώρα καταγωγής, τις βέλτιστες πρακτικές, τις μεταναστευτικές ροές σε επείγουσες καταστάσεις κ.λπ.) Η EASO θα
προχωρήσει σε εξορθολογισμό της μεθοδολογίας και των δραστηριοτήτων με στόχο την προώθηση της πρακτικής
συνεργασίας στον τομέα του ασύλου. Για τον σκοπό αυτό, η EASO θα διοργανώσει τουλάχιστον 48 εργαστήρια
πρακτικής συνεργασίας, συναντήσεις εμπειρογνωμόνων, συνέδρια και συναντήσεις εξειδικευμένων δικτύων, και
θα αναπτύξει τουλάχιστον 8 εργαλεία πρακτικής συνεργασίας. Με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη των κρατών
μελών κατά τη μεταφορά και εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα του ασύλου, η EASO θα συνεχίσει
να διοργανώνει πρακτικά εργαστήρια παράλληλα με τις συνεδριάσεις των επιτροπών σχέσεων με αντικείμενο
θέματα που ορίζονται από τα κράτη μέλη. Τα υφιστάμενα προϊόντα, δραστηριότητες και προγράμματα της EASO
παράγουν ήδη προστιθέμενη αξία σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Συμπερασματικά, η EASO θα εδραιώσει και θα
αναπτύξει περαιτέρω τις υφιστάμενες βασικές δραστηριότητές της, παράλληλα όμως θα προωθήσει και νέες
δραστηριότητες ακολουθώντας μια προσέγγιση βήμα προς βήμα.
Στόχοι της EASO για το 2015
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Ενίσχυση του ρόλου της κοινής κατάρτισης και επαγγελματικής ανάπτυξης στον τομέα του ασύλου
Βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών ασύλου και των αποφάσεων επί των αιτήσεων ασύλου
Παραγωγή περισσότερων κοινών πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ)
Ανάπτυξη της από κοινού επεξεργασίας
Ενθάρρυνση του δικαστικού διαλόγου στον τομέα του ασύλου
Παροχή υποστήριξης για αποτελεσματικότερο εντοπισμό των ευάλωτων ατόμων
Συλλογή και ανταλλαγή ορθών και επικαιροποιημένων πληροφοριών και τεκμηρίωσης σχετικά με τη
λειτουργία του ΚΕΣΑ και περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας
(ΣΕΠΕ) για την ανάλυση των τάσεων
Παροχή έγκαιρης και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής υποστήριξης στα κράτη μέλη
Προώθηση μέτρων για την επίτευξη ικανοποιητικών συνθηκών υποδοχής και μέτρων ένταξης
Ενθάρρυνση των συνεργιών ανάμεσα στις πρακτικές μετανάστευσης και ασύλου, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που αφορούν την επιστροφή των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο
Υποστήριξη της εξωτερικής διάστασης του ΚΕΣΑ.
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2. Συνεχής υποστήριξη
2.1. Κατάρτιση EASO
Κατάρτιση
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO στοχεύει στην υποστήριξη των χωρών ΕΕ+ για την ανάπτυξη των γνώσεων, των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του αρμόδιου προσωπικού για τα θέματα ασύλου μέσω της
ποιοτικής κοινής κατάρτισης. Η κατάρτιση της EASO συμβάλλει στη συνεκτική εφαρμογή του
ΚΕΣΑ υποστηρίζοντας την καθιέρωση ενός κοινού επιπέδου ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ.
Για τον σκοπό αυτό, η EASO ακολουθεί μια διττή προσέγγιση: από τη μία πλευρά, η EASO
αναπτύσσει σχετικό υλικό κατάρτισης και, από την άλλη, οργανώνει την κατάρτιση με βάση
ένα σύστημα κατάρτισης των εκπαιδευτών.
Η EASO θα επεκτείνει τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, καινοτόμων εργαλείων
κατάρτισης και διδακτικών μεθοδολογιών και θα αναπτύξει νέα εργαλεία κατάρτισης με
βάση το υπάρχον υλικό, προσαρμοζόμενα στις ιδιαίτερες ανάγκες των χωρών ΕΕ+.
Η EASO θα συνεχίσει να εργάζεται για την ανάπτυξη μιας διαδικασίας ευρωπαϊκής
πιστοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος της EASO με στόχο τη συνδρομή των χωρών
ΕΕ+ ώστε να μπορούν να διασφαλίζουν ότι το αρμόδιο προσωπικό για τα θέματα ασύλου
καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (ΟΔΑ) και
διαθέτει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες. Η πιστοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
της EASO θα αναπτυχθεί με κάθε επιφύλαξη ως προς τα εθνικά συστήματα και διαδικασίες.
Η EASO θα συνεργαστεί με τους άλλους οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως τον Frontex, τον Οργανισμό
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και την CEPOL, στον τομέα της
κατάρτισης. Σε αυτό το πλαίσιο, η EASO θα συνεχίσει να συμμετέχει στην ανάπτυξη,
επικαιροποίηση ή παροχή κοινής θεματικής κατάρτισης, σε τομείς όπως τα θεμελιώδη
δικαιώματα και η εμπορία ανθρώπων.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί, σε στενή συνεργασία με την ΄Ύπατη Αρμοστεία των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), στα ζητήματα που σχετίζονται με το φύλο,
τα ευάλωτα άτομα και τον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Η EASO θα
διασφαλίσει περαιτέρω ότι τα θέματα που σχετίζονται με το φύλο έχουν εξορθολογιστεί σε
όλο το υλικό κατάρτισής της.

Νέοι στόχοι για
το 2015

Η EASO θα κινήσει τη διαδικασία για την αξιολόγηση και εκτίμηση του αντίκτυπου και
της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων κατάρτισης της EASO στις χώρες ΕΕ+. Θα
αναπτυχθούν νέα εργαλεία κατάρτισης, ενώ το σύστημα πιστοποίησης θα παγιωθεί.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Διοργάνωση από την EASO τουλάχιστον 11 1ο τρίμηνο- Αριθμός διοργανωθέντων συνεδριών
συνεδριών κατάρτισης των εκπαιδευτών.
4ο τρίμηνο κατάρτισης των εκπαιδευτών.
Αριθμός νέων καταρτισμένων εκπαιδευτών.
Επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευομένων.
Διοργάνωση τουλάχιστον 3 περιφερειακών 1ο τρίμηνο- Αριθμός διοργανωθέντων συνεδριών κατάρτισης
συνεδριών κατάρτισης των εκπαιδευτών.
4ο τρίμηνο των εκπαιδευτών.
Επίπεδο ικανοποίησης των εκπαιδευομένων.
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Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Παροχή υποστήριξης από εμπειρογνώμονες 1ο τρίμηνοστις χώρες ΕΕ+ κατά την εφαρμογή της
4ο τρίμηνο
κατάρτισης της EASO στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησής της και σε εθνικό
επίπεδο.

Δείκτες
Αριθμός καταρτισθέντων υπαλλήλων σε εθνικό
επίπεδο.
Αριθμός εθνικών συνεδριών κατάρτισης
διαχειριζόμενων από την EASO για την
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησής της.
Αριθμός μεταφρασμένων ενοτήτων κατάρτισης
που εφαρμόστηκαν στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης της EASO.

Επικαιροποίηση τουλάχιστον 2 ενοτήτων με 1ο τρίμηνο- Αριθμός ενοτήτων σε διαδικασία
βάση ανάλυση των αναγκών.
4ο τρίμηνο επικαιροποίησης.
Αριθμός επικαιροποιημένων ενοτήτων που
εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης.
Αριθμός εκθέσεων σχετικά με την
επικαιροποίηση ενοτήτων.
Ανάπτυξη τουλάχιστον 2 ενοτήτων
1ο τρίμηνοκατάρτισης ή άλλων εργαλείων κατάρτισης 4ο τρίμηνο
με δυνατότητα προσαρμογής στις ιδιαίτερες
ανάγκες των χωρών ΕΕ+.

Αριθμός ενοτήτων κατάρτισης ή εργαλείων
κατάρτισης που έχουν ξεκινήσει.
Αριθμός ενοτήτων ή εργαλείων που
αναπτύχθηκαν και διατέθηκαν στις χώρες ΕΕ+.

Διοργάνωση ετήσιου διδακτικού
σεμιναρίου.

4ο τρίμηνο

Αριθμός εκπαιδευτών που παρακολούθησαν το
διδακτικό σεμινάριο.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.

Διοργάνωση 2 συναντήσεων των
υπευθύνων των εθνικών σημείων επαφής
(ΕΣΕ) της EASO για θέματα κατάρτισης.

2ο τρίμηνο, Αριθμός συμμετεχόντων στη συνάντηση των
4ο τρίμηνο υπευθύνων των εθνικών σημείων επαφής (ΕΣΕ).
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.

Διοργάνωση ετήσιας συνάντησης της
ομάδας αναφοράς.

4ο τρίμηνο

Εκπόνηση τουλάχιστον ενός εκπαιδευτικού
εγχειριδίου της EASO.

1ο τρίμηνο- Αριθμός εκπαιδευτικών εγχειριδίων της EASO
4ο τρίμηνο στο στάδιο της εκπόνησης.
Αριθμός εκπαιδευτικών εγχειριδίων της EASO
που διατέθηκαν στις χώρες ΕΕ+.

Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων της συνάντησης.

Ενίσχυση του υφιστάμενου συστήματος
1ο τρίμηνο- Ανάπτυξη συστήματος υποβολής εκθέσεων.
συλλογής δεδομένων κατάρτισης (πιλοτήριο 4ο τρίμηνο Χρήση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης της
κατάρτισης) και περαιτέρω διερεύνηση
υφιστάμενης κατάρτισης
της ανάπτυξης ενός συστήματος υποβολής
εκθέσεων σχετικά με τη χρήση της
κατάρτισης της EASO σε επίπεδο ΕΕ και
σε εθνικό επίπεδο, το οποίο θα συνδέεται
με το γενικό σύστημα πληροφοριών και
τεκμηρίωσης της EASO.
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Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Διοργάνωση τουλάχιστον 4 συναντήσεων
1ο τρίμηνοεμπειρογνωμόνων με σκοπό να προχωρήσει 4ο τρίμηνο
η πιστοποίηση του εκπαιδευτικού
προγράμματος της EASO και η ανάπτυξη
ενός κλαδικού πλαισίου προσόντων (ΚΠΠ).

Δείκτες
Αριθμός συναντήσεων εμπειρογνωμόνων που
διοργανώθηκαν.
Ανάπτυξη κλαδικού πλαισίου προσόντων (ΚΠΠ)
για αρμοδίους για θέματα ασύλου.

Πραγματοποίηση εξωτερικής διαβούλευσης
για την υποστήριξη της διαδικασίας
πιστοποίησης της κατάρτισης EASO.

1ο τρίμηνο- Χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
4ο τρίμηνο

Επικαιροποίηση των λύσεων ΤΠ για την
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

1ο τρίμηνο- Βαθμός προόδου στην επικαιροποίηση των
4ο τρίμηνο λύσεων ΤΠ για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής
μάθησης.

Έναρξη της διαδικασίας για την αξιολόγηση
και εκτίμηση του αντίκτυπου και της
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων
κατάρτισης της EASO στις χώρες ΕΕ+.

4ο τρίμηνο

Συμμετοχή σε δραστηριότητες κατάρτισης
των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ.

1ο τρίμηνο- Αριθμός δραστηριοτήτων στις οποίες
4ο τρίμηνο συμμετέχουν οι εμπειρογνώμονες της EASO.

Βαθμός προόδου στη διαδικασία καθορισμού της
μεθοδολογίας για την εκτίμηση του αντίκτυπου.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση 3201 Κατάρτιση: 1 250 000 ευρώ
πιστώσεων
Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Κατάρτισης, Ποιότητας και Εμπειρογνωμοσύνης
5 AD, 1 CA, 1 AST

EASO Πρόγραμμα εργασίας 2015 — 11

2.2. Υποστήριξη της ποιότητας
Υποστήριξη της ποιότητας
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την υποστήριξη της καθιέρωσης διεργασιών
και διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας σε όλες τις χώρες ΕΕ+.
Η EASO θα προσδιορίσει τις βασικές ανάγκες σε επίπεδο διασφάλισης της ποιότητας στα
συστήματα ασύλου ανά την ΕΕ σύμφωνα με τη μεθοδολογία του πίνακα ποιότητας της EASO.
Θα γίνει ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε σχέση με την ποιότητα και η EASO θα προχωρήσει
στην ανάπτυξη κοινών πρακτικών εργαλείων και υλικού.
Η EASO θα εξετάζει όλες τις σχετικές πηγές πληροφοριών κατά τη διάρκεια αυτής της
διαδικασίας και, εφόσον χρειαστεί, θα συμβουλεύεται τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη,
όπως είναι οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί, και ειδικά η ΄Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες, η ακαδημαϊκή κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών.

Νέοι στόχοι για
το 2015

Θα δημοσιευθούν νέα εργαλεία για τη διασφάλιση της ποιότητας.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Διοργάνωση 3 θεματικών συναντήσεων της EASO για
θέματα που αφορούν ειδικά στην ποιότητα ή πτυχές του
ΚΕΣΑ.

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των
συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των
συναντήσεων.

Διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις
πρακτικές στις χώρες ΕΕ+, προσδιορισμός και ανταλλαγή
πρακτικών εργαλείων για την υποστήριξη της ποιότητας
στις διαδικασίες ασύλου των χωρών ΕΕ+ και σε άλλες
πτυχές του ΚΕΣΑ.

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αριθμός θεματικών εκθέσεων που
εκπονήθηκαν.
Επικαιροποιημένα σχεδία και
κατάλογος πρωτοβουλιών
σχετικά με την ποιότητα.
Αριθμός εργαλείων και
μηχανισμών διασφάλισης της
ποιότητας που προσδιορίστηκαν
και ανταλλάχθηκαν.

Διοργάνωση συνάντησης των εθνικών σημείων επαφής
(ΕΣΕ) με θέμα την ποιότητα.

4ο τρίμηνο

Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των
συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων της
συνάντησης.

Εκπόνηση και δημοσίευση τουλάχιστον 2 εργαλείων
διασφάλισης της ποιότητας (π.χ. πρακτικοί οδηγοί,
κατάλογοι ελέγχου).

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αριθμός πρακτικών εργαλείων
που αναπτύχθηκαν.
Αριθμός πρακτικών εργαλείων
που δημοσιεύτηκαν.
Χρήση των πρακτικών εργαλείων.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση πιστώσεων

3202 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας:
240 000 ευρώ

Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού

Κέντρο Κατάρτισης, Ποιότητας και
Εμπειρογνωμοσύνης
2 AD, 1 ΑΕΕ
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2.3. Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ)
Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ)
Στόχος(-οι) Η EASO έχει ως στόχο να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΠΧΚ της ΕΕ, αποσκοπώντας στην
της EASO
ενίσχυση και την εναρμόνιση των προτύπων στον τομέα των ΠΧΚ από κοινού με τις χώρες ΕΕ+ και
άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Για τον σκοπό αυτό, με δεδομένη τη σημαντική ικανότητα
παραγωγής ΠΧΚ που ήδη διαθέτουν η ΕΕ και οι χώρες ΕΕ+, η δημιουργία και ανταλλαγή ΠΧΚ
πρέπει να εξορθολογιστεί και να εναρμονιστεί μέσω της προσέγγισης για το δίκτυο που έχει
υιοθετήσει η EASO. Η EASO, μέσω δικτύων εμπειρογνωμόνων, θα αποτυπώσει με ακρίβεια τις
ανάγκες για ΠΧΚ σε επίπεδο ΕΕ σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, συμβάλλοντας στην κάλυψη των
κενών και στην αποφυγή αλληλεπικαλύψεων και επιδιώκοντας να διευκολύνει την πρόσβαση
στις ΠΧΚ της ΕΕ μέσω της πύλης ΠΧΚ. Επιπλέον, η EASO θα επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη
κοινών ΠΧΚ σε συνεργασία με τις χώρες ΕΕ+ και συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι αρμόδιοι
διεθνείς οργανισμοί, και ειδικά η ΄Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,
η ακαδημαϊκή κοινότητα και η κοινωνία των πολιτών. Θα διερευνηθεί επίσης η δυνατότητα για
συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις διερευνητικές αποστολές στον τομέα
των ΠΧΚ και για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας με στόχο τη δημιουργία συνεργιών και την
επίτευξη μεγαλύτερων δυνατοτήτων εναρμόνισης.
Νέοι στόχοι Η EASO θα εστιάσει περαιτέρω στην από κοινού παραγωγή ΠΧΚ σε επίπεδο ΕΕ και σε ένα
για το 2015 λειτουργικό σύστημα υποβολής ερωτήσεων σχετικά με τις ΠΧΚ χρησιμοποιώντας την προσέγγιση
για το δίκτυο και ενισχύοντας ταυτόχρονα τη γνώση και τη χρήση νέων εργαλείων στον τομέα
των ΠΧΚ, μετά και από την επιτυχία της διαδικτυακής ερευνητικής διάσκεψης του 2014. Θα
υποβληθεί αναλυτική πρόταση για τη μελλοντική ανάπτυξη της πύλης ΠΧΚ. Τέλος, το 2015 η
EASO θα προετοιμάσει τη μεταφορά του έργου σχετικά με τις ιατρικές ΠΧΚ (MedCOI) έως το 2017.
Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Περαιτέρω ανάπτυξη της πύλης ΠΧΚ μέσω της 1ο τρίμηνοσύνδεσης των εθνικών βάσεων δεδομένων 4ο τρίμηνο
ΠΧΚ και της παροχής θησαυρού και συχνών
ερωτήσεων.

Δείκτες
Αριθμός εγγράφων που είναι συνδεδεμένα με
την πύλη.
Αριθμός βάσεων δεδομένων που είναι
συνδεδεμένες με την πύλη.
Αριθμός χρηστών.

Χαρτογράφηση των επί του παρόντος 1ο τρίμηνο- Αριθμός χωρών καταγωγής για τις οποίες έγινε
διαθέσιμων ερευνών των ΠΧΚ και εντοπισμός 4ο τρίμηνο χαρτογράφηση των προϊόντων ΠΧΚ σε επίπεδο
ενδεχόμενων κενών και αλληλεπικαλύψεων.
κρατών μελών.
Διατήρηση των υφισ τάμενων και, με 1ο τρίμηνοβάση ανάλυση των αναγκών, δημιουργία 4ο τρίμηνο
νέων εξειδικευμένων δικτύων πρακτικής
συνεργασίας με την EASO για συγκεκριμένες
χώρες καταγωγής και διεξαγωγή των
απαιτούμενων συναντήσεων.

Αριθμός δικτύων που λειτουργούν ή που
δημιουργήθηκαν.
Αριθμός συμμετεχόντων στα δίκτυα.
Αριθμός συναντήσεων.
Αποτελέσματα των συναντήσεων και χρήση
αυτών.

Συντονισμός της ανταλλαγής πληροφοριών 3ο τρίμηνοσχετικά με διερευνητικές αποστολές στον 4ο τρίμηνο
τομέα των ΠΧΚ και απόκτηση πρακτικής
εμπειρίας.

Αριθμός χωρών ΕΕ+ που συμμετέχουν στην
ανταλλαγή πληροφοριών.
Χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται και
της πρακτικής εμπειρίας.
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Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Εκπόνηση κοινών εκθέσεων ΠΧΚ μέσω των 1ο τρίμηνο- Αριθμός και είδος των προϊόντων ΠΧΚ που
δικτύων αυτών με βάση τη μεθοδολογία 4ο τρίμηνο αναπτύχθηκαν μέσω των δικτύων.
εκθέσεων ΠΧΚ της EASO.
Χρήση των προϊόντων.
Ανά π τ υξ η ά λ λ ων τ ύπων π ρ οϊ όν τ ων 1ο τρίμηνο- Αριθμός και τύπος προϊόντων ΠΧΚ.
(μεθοδολογιών, πρακτικών οδηγών κ.λπ.) για 4ο τρίμηνο Χρήση των προϊόντων.
τα εγκάρσια ζητήματα που σχετίζονται με τις
ΠΧΚ.
Αξιολόγηση της χρήσης της μεθοδολογίας 2ο τρίμηνο- Χρήση της μεθοδολογίας των εκθέσεων ΠΧΚ της
της EASO για τις ΠΧΚ και της λειτουργίας 3ο τρίμηνο EASΟ.
των δικτύων εμπειρογνωμόνων και εξέταση
ενδεχομένης αναθεώρησης.
Διοργάνωση τουλάχιστον 3 συναντήσεων 1ο τρίμηνοπρακτικής συνεργασίας με την EASO για τις 4ο τρίμηνο
χώρες καταγωγής και τις προκλήσεις που
συνδέονται με τις ΠΧΚ και τον προσδιορισμό
του καθεστώτος.

Αριθμός συναντήσεων.
Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.

Διοργάνωση τουλάχιστον 2 στρατηγικών 2ο τρίμηνο, Αριθμός συναντήσεων.
συναντήσεων του δικτύου ΠΧΚ.
4ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.
Διοργάνωση συναντήσεων του δικτύου 2ο τρίμηνο, Αριθμός συναντήσεων.
διαχειριστών της πύλης ΠΧΚ και συνεδριών 4ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
κατάρτισης, ανάλογα με τις ανάγκες.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.
Διοργάνωση τουλάχιστον μιας εκδήλωσης 2ο τρίμηνο, Αριθμός και είδος εκδήλωσης.
με θέμα τα νέα εργαλεία για έρευνα και 4ο τρίμηνο Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
υποστήριξη στον τομέα των ΠΧΚ.
Κατάρτιση πρότασης για τη μελλοντική
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της πύλης ΠΧΚ.

1ο τρίμηνο

Κατάρτιση πρότασης.

Ανάπτυξη συστήματος υποβολής ερωτήσεων 1ο τρίμηνο- Αριθμός ερωτήσεων που απαντήθηκαν.
σχετικά με τις ΠΧΚ με χρήση ειδικών δικτύων. 4ο τρίμηνο Διάστημα που απαιτείται κατά μέσο όρο για
απάντηση σε μια ερώτηση.
Προετοιμασία της μεταφοράς του έργου 1ο τρίμηνο- Έναρξη των προπαρασκευαστικών μέτρων.
σχετικά με τις ιατρικές ΠΧΚ (MedCOI) της EASO 4ο τρίμηνο
έως το 2017.
Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση 3203 Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής: 717 000 ευρώ
πιστώσεων
Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Πληροφόρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης
4 AD, 2 CA, 0,5 AST, 3 ΑΕΕ
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2.4. Ειδικά προγράμματα
2.4.1. Συνεργασία με τα μέλη των δικαστηρίων
Συνεργασία με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τα δικαστήρια των χωρών ΕΕ+
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τα δικαστήρια των
χωρών ΕΕ+ με γενικούς στόχους να συμβάλει στη συνεκτική εφαρμογή του ΚΕΣΑ και να προωθήσει
την πρακτική συνεργασία μεταξύ των χωρών ΕΕ+ στον τομέα του ασύλου.
Οι δραστηριότητες πρακτικής συνεργασίας της EASO θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις
αρχές που υιοθετήθηκαν το 2013, με πλήρη σεβασμό προς την ανεξαρτησία των δικαστηρίων.
Οι δραστηριότητες της EASO στον συγκεκριμένο τομέα θα περιλαμβάνουν την από κοινού
προετοιμασία υλικού επαγγελματικής ανάπτυξης, τη διοργάνωση και προώθηση δραστηριοτήτων
επαγγελματικής ανάπτυξης και πρακτικής συνεργασίας, καθώς και τη διοργάνωση προηγμένων
εργαστηρίων σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 2014 της EASO.
Στο πλαίσιο αυτό, η EASO θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους σχετικούς εταίρους στον
τομέα αυτό και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διάνοιξη διαύλων διαλόγου και
ανταλλαγών μεταξύ των δικαστών.

Νέοι στόχοι
για το 2015

Ανάπτυξη και διάθεση τουλάχιστον 2 εργαλείων υποστήριξης για τα μέλη των δικαστηρίων.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Ανάπτυξη και διάθεση τουλάχιστον ενός 1ο τρίμηνο- Αριθμός εργαλείων επαγγελματικής ανάπτυξης
εργαλείου επαγγελματικής ανάπτυξης για τα 4ο τρίμηνο στο στάδιο της εκπόνησης.
μέλη των δικαστηρίων.
Αριθμός εργαλείων επαγγελματικής ανάπτυξης
που διατέθηκαν στα μέλη των δικαστηρίων.
Διοργάνωση τουλάχιστον μίας εκδήλωσης 2ο τρίμηνο- Αριθμός εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν.
πρακτικής συνεργασίας με την EASO με θέμα 4ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
την επαγγελματική ανάπτυξη.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η ε κ δή λ ω σ ης π ρ α κ τ ι κ ής 2ο τρίμηνο- Αριθμός συμμετεχόντων.
συνεργασίας υψηλού επιπέδου.
3ο τρίμηνο Αριθμός δικαστηρίων που συμμετείχαν.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων της εκδήλωσης.
Διοργάνωση ετήσιας συνάντησης σχεδιασμού
και συντονισμού.

4ο τρίμηνο

Αριθμός συμμετεχόντων.
Αριθμός δικαστηρίων που συμμετείχαν.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων της συνάντησης.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση 3201 Κατάρτιση: 140 000 ευρώ
πιστώσεων
Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Κατάρτισης, Ποιότητας και Εμπειρογνωμοσύνης
1 AD, 1 ΑΕΕ
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2.4.2. Δραστηριότητες της EASO σε σχέση με τα παιδιά
Παιδιά συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών
Στόχος(-οι) Η EASO θα συνεχίσει να παρέχει υποστήριξη και να αναπτύσσει την πρακτική συνεργασία
της EASO
μεταξύ των χωρών ΕΕ+ και άλλων σχετικών εμπειρογνωμόνων στα ζητήματα που σχετίζονται
με τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών. Για τον σκοπό αυτό, θα λάβει
υπόψη το γενικό έργο για την προστασία των παιδιών και την προστασία των δικαιωμάτων των
παιδιών που υλοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρίως στο πλαίσιο του
προγράμματος δράσης της ΕΕ για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, τον FRA, την ΄Ύπατη Αρμοστεία
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ.
Η EASO θα εστιάσει στην αντιμετώπιση θεματικών ζητημάτων όπως το συμφέρον του παιδιού,
ο υπολογισμός της ηλικίας και ο εντοπισμός της οικογένειας στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΚΕΣΑ.
Η EASO θα εντάξει τις πτυχές που σχετίζονται με τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των
ασυνόδευτων παιδιών, σε όλες τις δραστηριότητες της EASO και θα υποστηρίξει τη συνοχή της
πολιτικής στον συγκεκριμένο τομέα.
Νέοι στόχοι Αξιολόγηση και ανάπτυξη εργαλείων της EASO με στόχο την υποστήριξη των χωρών ΕΕ+ στην
για το 2015 εφαρμογή του ΚΕΣΑ σε σχέση με τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015
Διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου πρακτικής
συνεργασίας με την EASO με θέμα τα παιδιά.

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

4ο τρίμηνο

Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.

Διοργάνωση τουλάχιστον 3 θεματικών 1ο τρίμηνοσυναντήσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά 4ο τρίμηνο
με την πρακτική συνεργασία με την EASO
για θέματα που αφορούν ειδικά τα παιδιά
ή πτυχές του ΚΕΣΑ.

Αριθμός συναντήσεων.
Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.

Αξιολόγηση και/ή ανάπτυξη τουλάχιστον 1ο τρίμηνο- Αριθμός εργαλείων πρακτικής συνεργασίας που
ενός εργαλείου πρακτικής συνεργασίας (π.χ. 4ο τρίμηνο έχουν ξεκινήσει ή υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση.
πρακτικού οδηγού, καταλόγου ελέγχου,
Χρήση των εργαλείων.
διαδικτυακής πλατφόρμας κ.λπ.) με στόχο την
υποστήριξη των χωρών ΕΕ+ στην εφαρμογή
του ΚΕΣΑ όσον αφορά τα παιδιά.
Προϋπολογισμός

3202 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας: 150 000 ευρώ

Ανθρώπινοι πόροι

Κέντρο Κατάρτισης, Ποιότητας και Εμπειρογνωμοσύνης
1 ΑΕΕ
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2.4.3. Εμπορία ανθρώπων
Εμπορία ανθρώπων
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO αποσκοπεί στην υποστήριξη της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας
ανθρώπων (2012-2016) και τη συνεκτική εφαρμογή της σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και άλλα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ, όπως η CEPOL, η Ευρωπόλ, ο FRA
και ο Frontex.
Η EASO θα εντάξει τις πτυχές της εμπορίας ανθρώπων (ΕΑ) που σχετίζονται με το άσυλο σε όλες
τις δραστηριότητες της EASO και θα υποστηρίξει τη συνοχή της πολιτικής.

Νέοι στόχοι
για το 2015

Ανάπτυξη ειδικών πρωτοβουλιών και υλικού πρακτικής συνεργασίας και κατάρτισης στον τομέα
της ΕΑ.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Συμμετοχή σε δραστηριότητες υπό τον 1ο τρίμηνο- Αριθμός κοινών συναντήσεων.
συντονισμό των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα 4ο τρίμηνο Αριθμός κοινών δραστηριοτήτων.
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ)
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της ΕΑ,
καθώς και για την προστασία των θυμάτων ΕΑ.
Διοργάνωση συνάντησης εμπειρογνωμόνων
σχετικά με την πρακτική συνεργασία με την
EASO με θέμα την ΕΑ.

2ο τρίμηνο

Ανάπτυξη ειδικών πρωτοβουλιών και υλικού 1ο τρίμηνοπρακτικής συνεργασίας και/ή κατάρτισης στον 4ο τρίμηνο
τομέα της ΕΑ, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον
εντοπισμό, την παραπομπή και την προστασία
των θυμάτων ΕΑ.

Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.
Αριθμός ειδικών πρωτοβουλιών και υλικού
πρακτικής συνεργασίας και/ή κατάρτισης στον
τομέα της ΕΑ.
Χρήση των αποτελεσμάτων των πρωτοβουλιών
πρακτικής συνεργασίας.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση 3202 Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας: 60 000 ευρώ
πιστώσεων
Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Κατάρτισης, Ποιότητας και Εμπειρογνωμοσύνης
1 ΑΕΕ
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2.5. Κατάλογος διαθέσιμων γλωσσών της EASO
Κατάλογος διαθέσιμων γλωσσών της EASO
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO θα υποστηρίξει τις χώρες ΕΕ+ προκειμένου να έχουν εύκολη πρόσβαση σε όλες τις
διαθέσιμες γλώσσες των άλλων χωρών ΕΕ+ μέσω του καταλόγου διαθέσιμων γλωσσών.

Νέοι στόχοι για Η EASO θα διερευνήσει την εφαρμογή τεχνικών λύσεων στις χώρες ΕΕ+ προκειμένου να
το 2015
διευκολυνθεί η χρήση του καταλόγου διαθέσιμων γλωσσών.
Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του
καταλόγου διαθέσιμων γλωσσών για
διερμηνεία, καθώς και παρακολούθηση
της χρήσης του καταλόγου και κατάρτιση
ενημερωτικού δελτίου για τα κράτη μέλη
σχετικά με τη χρήση του καταλόγου
διαθέσιμων γλωσσών.

1ο τρίμηνο- Αριθμός αναθεωρήσεων και επικαιροποιήσεων.
4ο τρίμηνο Αριθμός επαφών που πραγματοποιήθηκαν
μεταξύ χωρών ΕΕ+ για χρήση του καταλόγου
διαθέσιμων γλωσσών.
Δεδομένα που συλλέχθηκαν σε σχέση με τις
γλώσσες που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση για
διερμηνεία.
Σύνταξη και διανομή ενημερωτικού δελτίου.

Διοργάνωση τουλάχιστον μιας συνάντησης
με τις χώρες ΕΕ+ για τη συζήτηση τεχνικών
λύσεων με στόχο την αύξηση της χρήσης
του καταλόγου διαθέσιμων γλωσσών και
επακόλουθη παροχή τεχνικών εργαλείων.

2ο τρίμηνο- Αριθμός συναντήσεων.
3ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.
Αριθμός χωρών ΕΕ+ που χρησιμοποιούν το
παρεχόμενο εργαλείο.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση
πιστώσεων

3302 Οριζόντια υποστήριξη προς τα κράτη μέλη που
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις: 50 000 ευρώ

Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης
0,25 CA
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3. Επιχειρησιακή υποστήριξη
3.1. Δύναμη επέμβασης για το άσυλο
Δύναμη επέμβασης για το άσυλο (ΔΕΑ) της EASO
Στόχος(-οι) Η EASO θα διατηρεί μια επικαιροποιημένη ομάδα εμπειρογνωμόνων, θα τηρεί ανοικτές γραμμές
της EASO
επικοινωνίας με τους υπεύθυνους εθνικών σημείων επαφής (ΕΣΕ) της ΔΕΑ για όλα τα θέματα
που αφορούν τους εμπειρογνώμονες που έχουν αποσταλεί σε μέτρα υποστήριξης και θα
παρέχει τη συνδρομή της σε όλα τα θέματα που αφορούν τους όρους αποστολής των εν λόγω
εμπειρογνωμόνων.
Νέοι στόχοι Η EASO θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει σύστημα υποβολής σχολίων για τους διορισμένους
για το 2015 εμπειρογνώμονες, ενώ θα αναπτύξει περαιτέρω τη διαδικασία τακτικής ενημέρωσης και εργαλεία
για τους εμπειρογνώμονες της ΔΕΑ.
Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Διοργάνωση από την EASO τουλάχιστον 2 2ο τρίμηνο, Αριθμός συναντήσεων
συναντήσεων πρακτικής συνεργασίας με τα 4ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
ΕΣΕ της ΔΕΑ στις χώρες ΕΕ+.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.
Εκπόνηση εγχειριδίων για την οριζόντια 1ο τρίμηνο- Αριθμός συναντήσεων.
επιχειρησιακή υποστήριξη.
4ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Αριθμός εγχειριδίων που εκπονήθηκαν και
διανεμήθηκαν.
Ανάπ τυξη και εφαρμογή συσ τήματος 1ο τρίμηνο- Δοκιμή και εφαρμογή συστήματος υποβολής
υποβολής σχολίων για τους διορισμένους 4ο τρίμηνο σχολίων.
εμπειρογνώμονες.
Βαθμός ικανοποίησης των χωρών υποδοχής
και αποστολής ΕΕ+ από το σύστημα υποβολής
σχολίων.
Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση 3301 Οριζόντια υποστήριξη προς τα κράτη μέλη που
πιστώσεων
αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις: 250 000 ευρώ
Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης
0,5 AD, 0,5 CA
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3.2. Επιχειρησιακή υποστήριξη
Εξειδικευμένη/Ειδική υποστήριξη
Στόχος(-οι) Η EASO θα αναπτύξει περαιτέρω τα μέτρα ειδικής υποστήριξής της με σκοπό τη συνδρομή χωρών
της EASO
ΕΕ+ με ορισμένες καθορισμένες και ειδικές ανάγκες που συνδέονται με τη μεταφορά και την
εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα του ασύλου.
Αυτό θα μετουσιωθεί σε διάφορες δράσεις στις οποίες περιλαμβάνονται η εξειδικευμένη
συνδρομή, η ανάπτυξη ικανοτήτων, η ειδική υποστήριξη και ειδικές διαδικασίες ελέγχου
ποιότητας.
Νέοι στόχοι Η EASO θα παράσχει εξειδικευμένη υποστήριξη στην Κύπρο.
για το 2015
Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε ομάδες 1ο τρίμηνο- Αριθμός απεσ τα λμένων ομάδων ειδικής
ειδικής υποσ τήριξης και ά λ λα μέτρα 4ο τρίμηνο υποστήριξης.
υποστήριξης στην Κύπρο σύμφωνα με το
Αριθμός άλλων μέτρων υποστήριξης.
σχέδιο ειδικής υποστήριξης (ΣΕΥ).
Επίπεδο ικανοποίησης της Κύπρου από τα μέτρα
υποστήριξης.
Βαθμός υιοθέτησης και εφαρμογής των
αποτελεσμάτων των μέτρων υποστήριξης.
Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε ομάδες 1ο τρίμηνο- Αριθμός απεσ τα λμένων ομάδων ειδικής
ειδικής υποστήριξης και άλλα μέτρα στήριξης 4ο τρίμηνο υποστήριξης.
στη Βουλγαρία σύμφωνα με το σχέδιο ειδικής
Αριθμός άλλων μέτρων υποστήριξης.
υποστήριξης (ΣΕΥ).
Επίπεδο ικανοποίησης της Βουλγαρίας από τα
μέτρα υποστήριξης.
Αριθμός αρμοδίων / δημόσιων υπαλλήλων
στον τομέα του ασύλου και της υποδοχής με
βελτιωμένες γνώσεις ή δεξιότητες.
Παροχή εξειδικευμένης/ειδικής υποστήριξης 1ο τρίμηνοσε κράτη μέλη με ορισμένες καθορισμένες 4ο τρίμηνο
και ειδικές ανάγκες που συνδέον ται
με την εφαρμογή του αναθεωρημένου
κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα του ασύλου,
κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με τα
υπογραφόμενα σχέδια ειδικής υποστήριξης.

Αριθμός νέων σχεδίων ειδικής υποστήριξης τα
οποία υπογράφηκαν μεταξύ του ΕΔ της EASO και
χωρών ΕΕ+ που υπέβαλαν σχετικό αίτημα.
Αριθμός εφαρμοσθέν των σ χεδίων
εξειδικευμένης/ειδικής υποστήριξης.
Επίπεδο ικανοποίησης των χωρών υποδοχής ΕΕ+.
Αριθμός νέων πολιτικών και πρακτικών σε
μια δεδομένη εθνική αρχή / κράτος μέλος οι
οποίες θεσπίστηκαν με στόχο την εφαρμογή του
αναδιατυπωμένου κεκτημένου στον τομέα του
ασύλου.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση 3302 Υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις: 675 000 ευρώ
πιστώσεων
Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης
1,25 AD, 1 CA, 0,5 AST, 1 ΑΕΕ
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Υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO θα παρέχει υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις στις χώρες ΕΕ+ που υφίστανται
ιδιαίτερες πιέσεις με την αποστολή εμπειρογνωμόνων από τις χώρες ΕΕ+ υπό μορφή ομάδων
υποστήριξης για το άσυλο (ΟΥΑ) ή με την παροχή άλλου είδους υποστήριξης, κατά περίπτωση. Η
EASO θα συνεργαστεί με τους αρμόδιους οργανισμούς για την παροχή της εν λόγω υποστήριξης,
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επιχειρησιακή συνεργασία με τον Frontex και τα άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη για την ευθυγράμμιση των μέτρων επιχειρησιακής υποστήριξης.
Επιπλέον, ανάλογα με την περίπτωση, οι ειδικές δράσεις επιχειρησιακής υποστήριξης της EASO
θα συμπληρώνουν τις αναληφθείσες δράσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού του άρθρου 33 του
κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ.

Νέοι στόχοι
για το 2015

Η EASO θα αναπτύξει σύστημα υποβολής σχολίων για τις χώρες ΕΕ+ που πραγματοποιούν
αποστολές εμπειρογνωμόνων και τις χώρες υποδοχής ΕΕ+ που είναι αποδέκτες της υποστήριξης,
καθώς και σχέδιο στρατηγικής για τη χρήση των επειγόντων μέτρων στις χώρες ΕΕ+, αποσκοπώντας
στην προώθηση του ελέγχου ποιότητας και του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου των παραδοτέων
των δράσεων.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Παροχή υποστήριξης σε επείγουσες
1ο τρίμηνοκαταστάσεις σε χώρες ΕΕ+ οι οποίες
4ο τρίμηνο
υφίστανται ιδιαίτερες πιέσεις, προκειμένου
να βελτιωθεί η ικανότητα και η ετοιμότητά
τους όσον αφορά τη διαχείριση των οικείων
συστημάτων ασύλου και υποδοχής σύμφωνα
με τα υπογραφέντα επιχειρησιακά σχέδια,
και συνεργασία με αρμόδιους φορείς για
την παροχή υποστήριξης σε επείγουσες
καταστάσεις.

Δείκτες
Αριθμός επιχειρησιακών σχεδίων (ΕΣ) που
υπογράφηκαν ή εφαρμόστηκαν.
Αριθμός απεσταλμένων ΟΥΑ.
Αριθμός λοιπών μέτρων υποστήριξης.
Επίπεδο ικανοποίησης των χωρών ΕΕ+ που είναι
αποδέκτες της υποστήριξης.
Βαθμός εφαρμογής των αποτελεσμάτων των
επειγόντων μέτρων.
Χρήση των παραδοτέων.

Περαιτέρω ανάπτυξη συστήματος
διαχείρισης ποιότητας με στόχο να
διασφαλιστεί η ποιότητα και η συνοχή των
παραδοτέων στον τομέα της υποστήριξης σε
επείγουσες καταστάσεις.

1ο τρίμηνο- Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας.
4ο τρίμηνο Χρήση του συστήματος.

Δημιουργία πλαισίου συντονισμού με τους
άλλους εταίρους που έχουν συμμετοχή στα
επείγοντα μέτρα και κατάρτιση σχεδίου
στρατηγικής για τη χρήση των επειγόντων
μέτρων.

1ο τρίμηνο- Αριθμός τεχνικών μεθόδων και εργαλείων που
4ο τρίμηνο αναπτύχθηκαν.

Διοργάνωση τουλάχιστον έξι εργαστηρίων
πρακτικής συνεργασίας και δημιουργία
πλαισίου για τον συντονισμό με τις χώρες
ΕΕ+ και τους άλλους εταίρους που έχουν
συμμετοχή στα επείγοντα μέτρα με σκοπό
την περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου
στρατηγικής για επείγουσες καταστάσεις.

2ο τρίμηνο- Αριθμός συναντήσεων.
4ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση
πιστώσεων

3302 Υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις: 821 000 ευρώ

Αριθμός παραδοτέων τα οποία διαχειρίζεται το
σύστημα.

Χρήση των αποτελεσμάτων.

Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.

Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης
1,25 AD, 0,5 AST, 1 ΑΕΕ
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3.3. Μετεγκατάσταση
Μετεγκατάσταση
Στόχος(-οι) Η EASO θα συνεχίσει να προωθεί, να διευκολύνει και να συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών
της EASO
και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τη μετεγκατάσταση εντός της ΕΕ.
Νέοι στόχοι Η EASO θα παρακολουθεί το ετήσιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) για τη μετεγκατάσταση.
για το 2015
Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Διοργάνωση τουλάχιστον μίας συνάντησης
πρακτικής συνεργασίας με την EASO σχετικά
με τη μετεγκατάσταση των δικαιούχων
διεθνούς προστασίας σε συνέργεια με το
ετήσιο φόρουμ της ΕΕ για τη μετεγκατάσταση
το 2014.

2ο τρίμηνο

Διοργάνωση συνάντησης.
Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.

Συμμετοχή στο ετήσιο φόρουμ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής (ΕΕ) για τη μετεγκατάσταση και
παρακολούθηση των συμπερασμάτων του.

4ο τρίμηνο

Τύπος συμμετοχής.
Δράσεις παρακολούθησης που υλοποιήθηκαν.

Υποστήριξη πιθανών μέτρων μετεγκατάστασης 1ο τρίμηνο- Αριθμός και τύπος προβλεπόμενων μέτρων.
συμφωνηθέντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
4ο τρίμηνο Επίπεδο ικανοποίησης των εμπλεκόμενων
ενδιαφερόμενων μερών.
Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση 3204 Μετεγκατάσταση, επανεγκατάσταση και εξωτερική
πιστώσεων
διάσταση: 30 000 ευρώ
Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης
0,25 CA
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3.4. Δραστηριότητες από κοινού επεξεργασίας
Δραστηριότητες από κοινού επεξεργασίας
Στόχος(-οι)
της EASO

Βασιζόμενη στην εμπειρία των πιλοτικών προγραμμάτων από κοινού επεξεργασίας που
πραγματοποιήθηκαν το 2014, κυρίως στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας «Μεσόγειος», η EASO θα
διενεργήσει αξιολόγηση των έργων και θα εκπονήσει εγχειρίδιο για την από κοινού επεξεργασία.
Επιπλέον, μέσα στο 2015 η EASO θα συντονίσει περισσότερες δραστηριότητες από κοινού
επεξεργασίας με τη συμμετοχή διαφόρων χωρών ΕΕ+.

Νέοι στόχοι
για το 2015

Η EASO θα διενεργήσει αξιολόγηση των πιλοτικών έργων και θα προχωρήσει στην εκπόνηση
εγχειριδίου για την από κοινού επεξεργασία.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Διενέργεια αξιολόγησης των πιλοτικών έργων 2ο τρίμηνο- Διενέργεια αξιολόγησης.
από κοινού επεξεργασίας.
3ο τρίμηνο Χρήση της αξιολόγησης.
Εκπόνηση εγχειριδίου για την από κοινού 3ο τρίμηνο- Εκπόνηση του εγχειριδίου.
επεξεργασία.
4ο τρίμηνο Χρήση του εγχειριδίου στις δραστηριότητες από
κοινού επεξεργασίας.
Συντονισμός τουλάχιστον μίας άσκησης 1ο τρίμηνο- Αριθμός ασκήσεων που διοργανώθηκαν.
από κοινού επεξεργασίας με τη συμμετοχή 4ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
εμπειρογνωμόνων από διάφορες χώρες ΕΕ+.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων της άσκησης.
Διοργάνωση τουλάχιστον 2 συναντήσεων με 2ο τρίμηνο, Διοργανωθείσες συναντήσεις.
σκοπό την ανάπτυξη πρακτικής συνεργασίας 3ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
στον τομέα της από κοινού επεξεργασίας.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.
Συγκέντρωση και ενοποίηση της
εμπειρογνωμοσύνης και των πρακτικών
των χωρών ΕΕ+ σε σχέση με την από κοινού
επεξεργασία.

2ο τρίμηνο- Σύνταξη έκθεσης με σχετικές
4ο τρίμηνο συστάσεις.
Επίπεδο ικανοποίησης από την έκθεση.
Χρήση των συστάσεων της έκθεσης.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση
πιστώσεων

3302 Υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις: 225 000 ευρώ

Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης
0,5 AD, 0,5 ΑΕΕ
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3.5. Συνέργειες μεταξύ ασύλου και μετανάστευσης
Συνέργειες μεταξύ ασύλου και μετανάστευσης
Στόχος(-οι)
της EASO

Οι πολιτικές ασύλου και διεθνούς προστασίας εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ενωσιακό νομοθετικό
πλαίσιο στον τομέα της μετανάστευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η EASO θα προωθήσει τη συνεκτική
υλοποίηση των δραστηριοτήτων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, σε συνεργασία
με τους αρμόδιους οργανισμούς και τα υφιστάμενα δίκτυα.
Υπό το πρίσμα αυτό, η επιστροφή των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο θεωρείται αναπόσπαστο
μέρος ενός αποτελεσματικού συστήματος ασύλου. Η EASO θα διερευνήσει επίσης τις δυνατότητες
ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση στα συστήματα ασύλου
των στοιχείων που αφορούν την επιστροφή των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο σε στενή
συνεργασία με την ομάδα εμπειρογνωμόνων σε θέματα επιστροφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Μετανάστευσης (ΟΕΕ του ΕΔΜ). Ωστόσο, με δεδομένες τις αρμοδιότητες άλλων οργανισμών
στον τομέα αυτό, η EASO δεν προτίθεται να εμπλακεί στις επιχειρησιακές πτυχές της επιστροφής.

Νέοι στόχοι
για το 2015

Διοργάνωση συναντήσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την πρακτική συνεργασία με την EASO
για την ενσωμάτωση στα συστήματα ασύλου των στοιχείων που αφορούν την επιστροφή.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015
Διοργάνωση τουλάχιστον 2 συναντήσεων
με σκοπό την ενσωμάτωση στα συστήματα
ασύλου των στοιχείων που αφορούν την
επιστροφή.

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

2ο τρίμηνο, Διοργανωθείσες συναντήσεις.
3ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση 3302 Υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις: 60 000 ευρώ
πιστώσεων
Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης
0,75 AD, 0,25 CA
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3.6. Υποδοχή και ένταξη
Υποστήριξη στον τομέα της υποδοχής και της ένταξης
Στόχος(-οι)
της EASO

H EASO θα αναπτύξει περαιτέρω την εσωτερική δυναμικότητά της για υποστήριξη των χωρών
ΕΕ+ μέσα από δραστηριότητες που στοχεύουν στην προώθηση μέτρων για την επίτευξη
ικανοποιητικών συνθηκών υποδοχής και μέτρων ένταξης, βασιζόμενη σε ένα πλαίσιο το οποίο
ανέπτυξε η EASO με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες.
Οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με αρμόδιους οργανισμούς και δίκτυα [π.χ.
την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Οργανισμών Υποδοχής (EPRA), το δίκτυο των εθνικών σημείων
επαφής για την ένταξη της Επιτροπής] που δραστηριοποιούνται ήδη σε αυτόν τον τομέα.

Νέοι στόχοι
για το 2015

Το 2015 η EASO θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με
τα συστήματα υποδοχής και τα μέτρα ένταξης στο πλαίσιο του ΚΕΣΑ. Θα ενισχυθεί η ικανότητα
των χωρών ΕΕ+ στον τομέα του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης για την υποδοχή πιθανών εισροών
αιτούντων άσυλο και θα διερευνηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης ενός πιλοτικού σχεδίου για
κοινή χρήση της ικανότητας υποδοχής στην ΕΕ.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015
Ανάπτυξη πλαισίου έκτακτης ανάγκης με
ιδιαίτερη εστίαση στην υποδοχή.

Χρονική
περίοδος
1ο τρίμηνο

Δείκτες
Ανάπτυξη πλαισίου.
Χρήση του πλαισίου.

Διοργάνωση τουλάχιστον 3 συναντήσεων 1ο τρίμηνο- Διοργανωθείσες συναντήσεις.
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την πρακτική 4ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
συνεργασία με την EASO για τα συστήματα
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
και τις συνθήκες υποδοχής.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.
Διοργάνωση πιλοτικού σχεδίου για κοινή 1ο τρίμηνο- Ολοκλήρωση πιλοτικού σχεδίου.
χρήση της ικανότητας υποδοχής στην ΕΕ.
4ο τρίμηνο Επίπεδο ικανοποίησης / υποβολή σχολίων από
τις συμμετέχουσες χώρες ΕΕ+.
Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του πιλοτικού
σχεδίου.
Παροχή υποστήριξης στις χώρες ΕΕ+ στον 1ο τρίμηνοτομέα του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης 4ο τρίμηνο
και της ετοιμότητας σε επίπεδο υποδοχής
για πιθανές εισροές αιτούντων άσυλο και
διοργάνωση ενός εργαστηρίου πρακτικής
συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση
πιστώσεων

Διοργανωθείσα συνάντηση.
Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων της συνάντησης.
Αριθμός εφαρμοσθέντων μέτρων υποστήριξης.
Επίπεδο ικανοποίησης των χωρών υποδοχής ΕΕ+
από την παρεχόμενη υποστήριξη.
Χρήση των αποτελεσμάτων της παρεχόμενης
υποστήριξης.

3302 Υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις: 210 000 ευρώ

Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης
0,5 AD, 0,5 ΑΕΕ
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4. Υ
 ποστήριξη στον τομέα
των πληροφοριών και της ανάλυσης
4.1. Σύστημα πληροφοριών και τεκμηρίωσης
Σύστημα πληροφοριών και τεκμηρίωσης
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO θα αναπτύξει το σύστημα πληροφοριών και τεκμηρίωσής της (ΣΠΤ) το οποίο θα παρέχει
ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης σχετικά με την οργάνωση των συστημάτων ασύλου και
υποδοχής των χωρών ΕΕ+, καθώς και επισκόπηση της πρακτικής λειτουργίας του ΚΕΣΑ.
Στο πλαίσιο αυτού του γενικού συστήματος πληροφοριών και τεκμηρίωσης, η EASO θα συνεχίσει
την προσπάθεια για ενσωμάτωση υποθέσεων ευρωπαϊκής νομολογίας και νομολογίας από τις
χώρες ΕΕ+ που σχετίζονται με τις διατάξεις του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα του ασύλου.
Η EASO θα λάβει υπόψη όλες τις σχετικές πηγές πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των
υφιστάμενων βάσεων δεδομένων, κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και θα συμβουλεύεται
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, όπως τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, άλλους οργανισμούς της ΕΕ, όπως
ο Frontex και ο FRA, αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως η ΄Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών.

Νέοι στόχοι
για το 2015

Η EASO θα επιδιώξει να δημιουργήσει μια κατάλληλη πλατφόρμα ΤΠ για όλα τα παραπάνω,
με βάση λογισμικό που διατίθεται στο εμπόριο, και θα συστήσει στο πλαίσιο του ΣΠΤ δίκτυο
αντιπροσώπων των χωρών ΕΕ+ οι οποίοι μπορούν να παρέχουν στοιχεία για τις αλλαγές σε
επίπεδο εθνικής πολιτικής, διαδικασίας και νομολογίας.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Συγκέντρωση τακτικών δεδομένων από τις 1ο τρίμηνοχώρες ΕΕ+ σχετικά με τη λειτουργία των 4ο τρίμηνο
συστημάτων ασύλου τους και τις σχετικές
αλλαγές σε επίπεδο εθνικής πολιτικής,
διαδικασίας και νομολογίας.

Δείκτες
Αριθμός χωρών ΕΕ+ που παρέχουν τα ζητούμενα
δεδομένα.
Χρονοδιάγραμμα στο οποίο παρέχονται τα
δεδομένα.

Συνέχιση στο πλαίσιο του ΣΠΤ της προσπάθειας 1ο τρίμηνο- Αριθμός αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο και/ή σε
για δημιουργία βάσης δεδομένων ευρωπαϊκής 4ο τρίμηνο επίπεδο ΕΕ που επελέγησαν και διανεμήθηκαν.
νομολογίας και νομολογίας από τις χώρες ΕΕ+
Χρήση του σκέλους νομολογίας του ΣΠΤ.
που σχετίζεται με το κεκτημένο της ΕΕ στον
τομέα του ασύλου.
Συνέχιση της δημιουργίας σελίδων σύνοψης 1ο τρίμηνο- Αριθμός σελίδων σύνοψης που δημιουργήθηκαν.
για τη σύνδεση με τα συναφή προσαρτημένα 4ο τρίμηνο Αριθμός συνημμένων εγγράφων.
έγγραφα στο ΣΠΤ.
Επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών.
Διοργάνωση τουλάχιστον 2 συναντήσεων 1ο τρίμηνο- Αριθμός συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
πρακτικής συνεργασίας για τις πολιτικές και 4ο τρίμηνο Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.
διαδικασίες των χωρών ΕΕ+.
Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση 3103 Σύστημα πληροφοριών και τεκμηρίωσης:
πιστώσεων
250 000 ευρώ
Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Πληροφόρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης
1 AD, 1 CA, 0,5 AST
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4.2. Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ
Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO έχει ως στόχο να παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της κατάστασης ασύλου στην
ΕΕ σε ετήσια βάση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ
και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η έκθεση συντάσσεται σε συνεργασία με την ετήσια έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μετανάστευση και το άσυλο και λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες
που παρέχουν η κοινωνία των πολιτών και η ακαδημαϊκή κοινότητα.

Νέοι στόχοι Η ετήσια έκθεση για το άσυλο θα περιλαμβάνει νέες αναλύσεις βασισμένες σε δεδομένα τα
για το 2015 οποία συλλέχθηκαν στο πλαίσιο του σταδίου ΙΙ του ΣΕΠΕ με στόχο τη βελτίωση των προτύπων
απεικόνισης δεδομένων και σύνταξης.
Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Κατάρτιση, έγκριση και δημοσίευση της
ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του
ασύλου στην ΕΕ

2ο τρίμηνο

Εγκριθείσα και δημοσιευθείσα ετήσια έκθεση.
Αριθμός ενδιαφερόμενων μερών που παρέχουν
πληροφορίες στην ετήσια έκθεση.
Χρήση της ετήσιας έκθεσης.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση
πιστώσεων

3101 Ετήσια έκθεση για το άσυλο: 130 000 ευρώ

Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Πληροφόρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης
4 AD
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4.3. Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας (ΣΕΠΕ)
Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας (ΣΕΠΕ)
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO θα αναπτύξει περαιτέρω το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας (ΣΕΠΕ)
το οποίο έχει ως στόχο να παρέχει στις χώρες ΕΕ+, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακριβείς, έγκαιρες πληροφορίες και
αναλύσεις σχετικά με τις ροές των αιτούντων άσυλο προς και εντός της ΕΕ και τη δυνατότητα
των χωρών ΕΕ+ να τις αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα.
Το ΣΕΠΕ θα συμβάλει στον μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, ετοιμότητας και διαχείρισης
κρίσεων που προβλέπεται στο άρθρο 33 του κανονισμού του Δουβλίνου III.

Νέοι στόχοι Το 2015 η EASO θα συλλέγει και θα αναλύει σε τακτική βάση δεδομένα σύμφωνα με τους δείκτες
για το 2015 του σταδίου ΙΙ του ΣΕΠΕ, ενώ θα προτείνει και θα εξετάσει τη σκοπιμότητα δεικτών για το στάδιο
ΙΙΙ. Η EASO επιδιώκει τη χρήση εργαλείων λογισμικού στατιστικής ανάλυσης και εργαλείων
λογισμικού για το σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΓΠ) στοχεύοντας στη βελτίωση της
ανάλυσης και της απεικόνισης. Η EASO θα συστήσει συμβουλευτικές ομάδες από μέλη της ομάδας
παροχής στατιστικών στοιχείων (ΟΠΣΣ) για ζητήματα κεντρικής σημασίας.
Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Συλλογή σε τακτική βάση δεδομένων από 1ο τρίμηνο- Αριθμός χωρών ΕΕ+ που παρέχουν τα ζητούμενα
τις χώρες ΕΕ+ σύμφωνα με τους δείκτες του 4ο τρίμηνο δεδομένα.
σταδίου ΙΙ του ΣΕΠΕ.
Χρονοδιάγραμμα στο οποίο παρέχονται τα
δεδομένα.
Κατάρτιση τακτικών εκθέσεων (μηνιαίες και 1ο τρίμηνο- Αριθμός εκθέσεων.
τριμηνιαίες).
4ο τρίμηνο Χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια του οποίου
καταρτίζονται οι εκθέσεις.
Χρήση των εκθέσεων.
Κατάρτιση ad hoc εκθέσεων.

1ο τρίμηνο- Αριθμός εκθέσεων.
4ο τρίμηνο Χρήση των εκθέσεων.

Διοργάνωση έως και 2 συναντήσεων της ΟΠΣΣ. 2ο τρίμηνο, Αριθμός συναντήσεων.
4ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων της συνάντησης.
Σύσταση συμβουλευτικών ομάδων για
κεντρικές πτυχές του ΚΕΣΑ.

1ο τρίμηνο- Αριθμός και τύπος των ομάδων που συστήθηκαν.
4ο τρίμηνο Αριθμός και ποιότητα των προϊόντων ανάλυσης.

Προετοιμασία της πρότασης για το στάδιο ΙΙΙ 1ο τρίμηνο- Αριθμός δεικτών.
του ΣΕΠΕ με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. 4ο τρίμηνο
Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση
πιστώσεων

3102 Έγκαιρη προειδοποίηση και ανάλυση δεδομένων:
300 000 ευρώ

Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Πληροφόρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης
3 AD, 2 CA, 2 ΑΕΕ
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5. Υποστήριξη προς τρίτες χώρες
5.1. Εξωτερική διάσταση
Εξωτερική διάσταση
Στόχος(-οι)
της EASO

Ευθυγραμμιζόμενη με τη στρατηγική εξωτερικής δράσης η οποία εγκρίθηκε το 2014, η EASO
θα προσπαθήσει να υποστηρίξει την εξωτερική διάσταση του ΚΕΣΑ, κατόπιν συμφωνίας με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και στο πλαίσιο της πολιτικής εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ.
Η EASO θα ολοκληρώσει το έργο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής
σχέσης (ENPI) με την Ιορδανία, την Τυνησία και το Μαρόκο έως τον Ιούλιο του 2015. Επιπλέον, η
EASO θα υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων στα συστήματα ασύλου και υποδοχής όμορων
με την ΕΕ τρίτων χωρών καίριας σημασίας, καθώς και τα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης
και προστασίας (ΠΠΑΠ).
Η EASO θα συνεργαστεί, όπου χρειάζεται, με συναφή ενδιαφερόμενα μέρη, όπως άλλους
οργανισμούς της ΕΕ και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, με ιδιαίτερη μνεία στην ΄Ύπατη Αρμοστεία
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, για την υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων.

Νέοι στόχοι
για το 2015

Η EASO θα διερευνήσει περαιτέρω τρόπους με τους οποίους μπορεί να υποστηριχθεί η ανάπτυξη
ικανοτήτων στις τρίτες χώρες στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωτερικής δράσης της EASO.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Διοργάνωση τουλάχιστον 2 εργαστηρίων 2ο τρίμηνο, Αριθμός διοργανωθέντων εργαστηρίων.
πρακτικής συνεργασίας της EASO με το δίκτυο 4ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
εξωτερικής διάστασης των χωρών ΕΕ+ με στόχο
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
την περαιτέρω ανάπτυξη δράσεων εξωτερικής
Χρήση των αποτελεσμάτων των εργαστηρίων.
διάστασης για παροχή υποστήριξης προς
τρίτες χώρες.
Ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου στο 1 τρίμηνο- Αριθμός δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν.
πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας 3ο τρίμηνο Βαθμός υλοποίησης των προγραμματισμένων
και εταιρικής σχέσης (ENPI) με την Τυνησία, το
δραστηριοτήτων και προϋπολογισμού.
Μαρόκο και την Ιορδανία, παρουσίαση των
Επίπεδο ικανοποίησης των εμπλεκόμενων τρίτων
διδαγμάτων που αποκομίστηκαν από την
χωρών.
υλοποίησή του και αξιοποίηση των διδαγμάτων
Επίπεδο ικανοποίησης των εμπλεκόμενων
για μελλοντικές δράσεις υποστήριξης στον
ενδιαφερόμενων μερών.
τομέα αυτό (5).
Αριθμός δευτερογενών δραστηριοτήτων που
μπορούν να προσδιοριστούν.
Ανάπτυξη τουλάχιστον 2 δράσεων εξωτερικής 1ο τρίμηνο- Αριθμός δράσεων εξωτερικής διάστασης που
διάστασης, συμπερι λαμβανομένων των 4ο τρίμηνο καθορίστηκαν και υλοποιήθηκαν.
δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, με
Αριθμός εμπλεκόμενων τρίτων χωρών.
στοχευμένες όμορες τρίτες χώρες οι οποίες θα
Επίπεδο ικανοποίησης των εμπλεκόμενων τρίτων
καθοριστούν με βάση τη συνολική προσέγγιση
χωρών.
της μετανάστευσης και της κινητικότητας
(GAMM) και κατόπιν συμφωνίας με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(5) Το έργο ENPI θα υλοποιηθεί με πιστώσεις ειδικού προορισμού έπειτα από συμφωνία επιχορήγησης με τη ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας.
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Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Υποστήριξη της εφαρμογής των
περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης
και προστασίας (ΠΠΑΠ) και άλλων δράσεων
που αφορούν βιώσιμες λύσεις σε τρίτες
χώρες (π.χ. περιφερειακά εργαστήρια
πρακτικής συνεργασίας με στοχευμένες
τρίτες χώρες και χώρες ΕΕ+).

1ο τρίμηνο- Αριθμός ΠΠΑΠ με συμμετοχή της EASO.
4ο τρίμηνο Αριθμός και τύπος εφαρμοσθέντων μέτρων
υποστήριξης. Αριθμός συναντήσεων.
Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων /
ενδιαφερόμενων μερών.
Χρήση των αποτελεσμάτων της συνάντησης.
Επίπεδο ικανοποίησης των εμπλεκόμενων
ενδιαφερόμενων μερών.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση
πιστώσεων

3204 Μετεγκατάσταση, επανεγκατάσταση και εξωτερική
διάσταση: 250 000 ευρώ
4101 Συνεργασία των χωρών ΕΠΓ με την EASO (ειδικού
προορισμού): 322 681 ευρώ

Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης
0,75 AD, 0,5 CA
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5.2. Επανεγκατάσταση
Επανεγκατάσταση
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO θα έχει ρόλο συντονισμού/συμψηφισμού στην ανταλλαγή πληροφοριών και σε άλλες
δράσεις στον τομέα της επανεγκατάστασης οι οποίες υλοποιούνται από χώρες ΕΕ+ σε συνεργασία
με την ΄Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τον Διεθνή Οργανισμό
Μετανάστευσης.
Η EASO, σε συνεργασία με την ΄Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, θα προωθήσει τον συντονισμό μεταξύ των χωρών ΕΕ+
για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων στον τομέα της επανεγκατάστασης, όχι μόνο σε
επίπεδο υποβαλλόμενων αιτήσεων αλλά και πραγματικών αναχωρήσεων προς την ΕΕ. Η EASO
αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στον τομέα αυτό, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών διεθνούς προστασίας των προσφύγων σε
τρίτες χώρες και την ένδειξη αλληλεγγύης προς τις χώρες υποδοχής τους.

Νέοι στόχοι
για το 2015

Η EASO θα στηρίξει την εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος επανεγκατάστασης της ΕΕ.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Διοργάνωση τουλάχιστον μιας συνάντησης
εμπειρογνωμόνων σχετικά με την
πρακτική συνεργασία με την EASO για την
επανεγκατάσταση σε συνέργεια με τις
διάφορες άλλες πρωτοβουλίες σε ενωσιακό
και διεθνές επίπεδο στον τομέα της
επανεγκατάστασης.

1ο τρίμηνο- Αριθμός συναντήσεων εμπειρογνωμόνων που
3ο τρίμηνο διοργανώθηκαν.
Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων των συναντήσεων.

Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων για
την ενίσχυση της ικανότητας των χωρών ΕΕ+
να προβαίνουν στην επανεγκατάσταση των
προσφύγων και προώθηση της συνεργασίας
στο πλαίσιο του κοινού προγράμματος
επανεγκατάστασης της ΕΕ.

1ο τρίμηνο- Αριθμός μεθοδολογιών και εργαλείων που
4ο τρίμηνο αναπτύχθηκαν.
Χρήση των μεθοδολογιών και εργαλείων.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση 3204 Μετεγκατάσταση, επανεγκατάσταση και εξωτερική
πιστώσεων
διάσταση: 220 000 ευρώ
Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης
0,5 AD, 0,25 CA

EASO Πρόγραμμα εργασίας 2015 — 31

6. Πλαίσιο, δίκτυο και οργάνωση της EASO
6.1. Διοικητικό συμβούλιο
Η εσωτερική δομή διακυβέρνησης και διοίκησης της EASO περιλαμβάνει ένα διοικητικό συμβούλιο και έναν
εκτελεστικό διευθυντή.
Το διοικητικό συμβούλιο είναι το διοικητικό και οργανωτικό όργανο της EASO. Τα βασικά καθήκοντά του για
το 2015 συνίστανται στην έγκριση των προγραμμάτων εργασίας και των ετήσιων εκθέσεων της EASO και στην
έγκριση του προϋπολογισμού. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο διασφαλίζει την αποτελεσματική εκτέλεση των
καθηκόντων από την EASO.
Διοικητικό συμβούλιο
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι το Διοικητικό συμβούλιό της εξακολουθεί να εκπληρώνει
αποτελεσματικά και αποδοτικά τα καθήκοντά του ως διοικητικό και οργανωτικό όργανο της
EASO.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Διοργάνωση τριών συνεδριάσεων του 2ο τρίμηνο- Αριθμός συνεδριάσεων.
διοικητικού συμβουλίου με την επιλογή να 4ο τρίμηνο Αριθμός συμμετεχόντων.
διεξαχθούν πρόσθετες συνεδριάσεις, εφόσον
Χρήση των αποτελεσμάτων των συνεδριάσεων.
κριθεί αναγκαίο, κατόπιν πρωτοβουλίας του
προέδρου ή κατόπιν αιτήματος του ενός
τρίτου των μελών.
Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση
πιστώσεων

2306 Διοικητικές δαπάνες εσωτερικών και εξωτερικών
συνεδριάσεων: 200 000 ευρώ

Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Εκτελεστικό γραφείο
0,5 AD, 0,5 CA
Ο εκτελεστικός διευθυντής είναι ανεξάρτητος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και είναι ο νόμιμος
εκπρόσωπος της EASO. Ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του για τη διοικητική διαχείριση της EASO
και για την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
Ο εκτελεστικός διευθυντής υποστηρίζεται από τους επικεφαλής μονάδας/κέντρου, τον υπόλογο και το εκτελεστικό
γραφείο. Το 2015 δεν προβλέπονται μεταβολές στην εσωτερική δομή της EASO, η οποία συγκροτείται από τέσσερις
μονάδες/κέντρα, συγκεκριμένα:
• τη Μονάδα Γενικών Υποθέσεων και Διοίκησης (ΜΓΥΔ),
• το Κέντρο Πληροφόρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης (ΚΠΤΑ),
• το Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης (ΚΕΥ),
• το Κέντρο Κατάρτισης, Ποιότητας και Εμπειρογνωμοσύνης (ΚΚΠΕ).

32 — EASO Πρόγραμμα εργασίας 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μονάδα Γενικών
Υποθέσεων και
Διοίκησησ

Τμήμα Γενικών
Υποθέσεων

Τμήμα
Διοίκησησ

Εκτελεστικό
Γραφείο

Λογιστική

Κέντρο
Πληροφόρησησ,
Τεκμηρίωσησ
και Ανάλυσησ

Κέντρο
Επιχειρησιακήσ
Υποστήριξησ

Κέντρο Κατάρτισησ,
Ποιότητασ και
Εμπειρογνωμοσύνησ

Τμήμα
πληροφόρησησ
και Τεκμηρίωσησ

Τμήμα Ειδικήσ
Υποστήριξησ και
Υποστήριξησ σε
Επείγουσεσ
Καταστάσεισ

Τμήμα
Κατάρτισησ

Τμήμα ΠΧΚ

Τμήμα
Εξωτερικήσ
Διάστασησ και
Επανεγκατάστασησ

Τμήμα
ποιότητασ

Τμήμα
Ανάλυσησ για
το άσυλο

6.2. Δίκτυο συνεργασίας της EASO
ΥΠΑΤΗ
ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ
ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΜΕΛΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΡΑΤΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ /
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ
ΧΩΡΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΕ

ΜΕΛΗ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

EASO

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΕΕ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
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6.2.1. Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ως αποκεντρωμένος ρυθμιστικός οργανισμός της ΕΕ που έχει τη δική του δομή διακυβέρνησης, η EASO ενεργεί στο
πλαίσιο των πολιτικών και το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική ευθύνη για
τον τομέα του ασύλου εναπόκειται στον αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο για τις εσωτερικές υποθέσεις και, συνεπώς,
υφίστανται ισχυροί δεσμοί συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με όλες τις δραστηριότητες της
EASO. Το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να παράσχει τη γνώμη της σχετικά με συγκεκριμένα έγγραφα που
πρέπει να εγκριθούν από το διοικητικό συμβούλιο της EASO, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού
της EASO. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015 θα πραγματοποιηθούν τακτικές συνεδριάσεις σε όλα τα επίπεδα καθώς
και τακτικές τηλεδιασκέψεις για θέματα πολιτικής με τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων. Επίσης, στη διάρκεια του
2015 η EASO θα συνεχίσει να διοργανώνει πρακτικά εργαστήρια παράλληλα με τις συνεδριάσεις των επιτροπών
σχέσεων. Επιπλέον, η EASO θα συντονίσει τη δράση της με αυτήν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την
κατάρτιση των εκθέσεων. Η EASO και το ΕΔΜ θα χρησιμοποιούν τα ίδια δεδομένα από τις χώρες ΕΕ+ προκειμένου
να αποκομίσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για την κατάρτιση εκθέσεων, όπως η ετήσια έκθεση της EASO.
Η EASO θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις των υπευθύνων των εθνικών σημείων επαφής (ΕΣΕ) του ΕΔΜ και στις
συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του, καθώς και σε σχετικές θεματικές συναντήσεις. Επίσης, το 2015
η EASO θα επιδιώξει να συνάψει μνημόνιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).
Σύμφωνα με τον κανονισμό της EASO, η EASO θα διαβιβάζει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της και την ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο εκτελεστικός διευθυντής καλείται τακτικά να υποβάλλει έκθεση στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών
Υποθέσεων σχετικά με το ΚΕΣΑ. Επιπλέον, ο εκτελεστικός διευθυντής καλείται να παρουσιάζει το πρόγραμμα
εργασίας της EASO, καθώς και τα ειδικά θέματα που σχετίζονται με το έργο της EASO, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το 2015 η EASO θα διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και στις νέες
συμφωνίες για τη χρηματοδότηση της ΕΕ στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης. Από την άποψη
αυτή, η EASO θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρησιακές προτεραιότητες της ΕΕ και συγκεκριμένες
προτεραιότητες των χωρών ΕΕ+ που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για στοχευμένη χρηματοδότηση.
Η EASO θα εκπληρώσει το θεσμικό της ρόλο στο πλαίσιο του μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 33 του
κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ μέσω της λήψης μέτρων και της ενημέρωσης των σχετικών θεσμικών οργάνων που
εμπλέκονται στα διάφορα στάδια του μηχανισμού.

6.2.2. Συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
και άλλους διεθνείς οργανισμούς
Στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, η EASO συνεργάζεται στενά με την ΄Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και με συναφείς διεθνείς και διακυβερνητικούς οργανισμούς.
Όσον αφορά την ΄Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών, η EASO συνεργάζεται στενά μαζί της και την εμπλέκει
σε όλο το φάσμα θεμάτων που καλύπτει ο κανονισμός για την EASO. Το 2013, η EASO και η ΄Ύπατη Αρμοστεία
των Ηνωμένων Εθνών υπέγραψαν μια συμφωνία συνεργασίας. Σε αυτή τη βάση, το 2015 η EASO θα αξιοποιήσει
την ενισχυμένη συνεργασία, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση, τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, τους
ασυνόδευτους ανηλίκους, την επανεγκατάσταση, την εξωτερική διάσταση του ΚΕΣΑ και τον τομέα της ειδικής
υποστήριξης και της υποστήριξης σε επείγουσες καταστάσεις. Η οργανωμένη συνεργασία θα συνεχισθεί σε όλους
τους τομείς. Η ΄Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο
της EASO χωρίς δικαίωμα ψήφου, και θα καλείται να μετάσχει, αναλόγως την περίπτωση, στις συνεδριάσεις των
ομάδων εργασίας της EASO. Επιπλέον, πρέπει να επισημανθεί ότι η ΄Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για
τους Πρόσφυγες διαθέτει γραφείο μόνιμου συνδέσμου με την EASO το οποίο εδρεύει στη Μάλτα.
Κατά τη διάρκεια του 2015 η EASO θα διατηρεί επίσης στενές επαφές με άλλους σχετικούς διεθνείς και διακυβερνητικούς
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ασύλου, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, η διάσκεψη
των γενικών διευθυντών των υπηρεσιών μετανάστευσης (GDISC), η διακυβερνητική διαβούλευση για τη μετανάστευση
(IGC) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ). Όσον αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΔΟΜ, η EASO
θα ανταλλάσσει σε τακτική βάση απόψεις και θα συμβάλλει στο έργο τους κατά το 2015. Όσον αφορά την GDISC, η
EASO συμβάλλει ενεργά στις εργασίες της GDISC, συμμετέχοντας σε διάφορα συνέδρια και εργαστήρια της GDISC, ενώ,
βάσει της ανταλλαγής επιστολών με την IGC, η EASO θα προσκαλείται τακτικά σε πολλές ομάδες εργασίας της IGC και
ο δε εκτελεστικός διευθυντής θα καλείται να συμμετάσχει στη στρογγυλή τράπεζα της IGC.
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6.2.3. Συνεργασία με τους οργανισμούς της ΕΕ και τους οργανισμούς του τομέα της ΔΕΥ
Δίκτυο οργανισμών της ΕΕ
Η EASO προωθεί τη στενή συνεργασία με άλλους οργανισμούς της ΕΕ, ως μέλος του Δικτύου Συντονισμού
Αποκεντρωμένων Οργανισμών.
Το 2015 η EASO θα συνεχίσει να εφαρμόζει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κοινή προσέγγιση
σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ και τον χάρτη πορείας της.
Η EASO θα συμμετάσχει στις σχετικές δραστηριότητες που διοργανώνονται το 2015 στο πλαίσιο του δικτύου
επιδόσεων και του Νομικού Δικτύου Αποκεντρωμένων Οργανισμών (ΝΔΑΟ), το οποίο εντάχθηκε επίσημα στην
EASO το 2013.
Δίκτυο οργανισμών του τομέα της ΔΕΥ
Η EASO συμμετέχει, επίσης, στη διϋπηρεσιακή συνεργασία του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
(ΔΕΥ), από κοινού με τον Frontex, τον FRA, την Ευρωπόλ, την Eurojust, τη CEPOL, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη
Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στο Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
(eu-LISA), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF). Το 2015 η EASO
θα συμμετέχει στο δίκτυο των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ και θα συμβάλλει στο έργο τους.
Frontex
Βάσει της συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη από τον Frontex και την EASO τον Σεπτέμβριο του 2012,
η υφιστάμενη συνεργασία θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του 2015. Ο Frontex και η EASO θα εφαρμόσουν
περαιτέρω βιώσιμες μορφές συνεργασίας στους τομείς των προγραμμάτων κατάρτισης, των πρωτοβουλιών για
τη διασφάλιση της ποιότητας, της ανταλλαγής δεδομένων και αναλύσεων στο πλαίσιο του συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης και ετοιμότητας και των ΠΧΚ. Επιπλέον, η EASO θα προωθήσει τη συνεργασία με τον Frontex
στον τομέα της επιχειρησιακής υποστήριξης με συντονισμό των προσπαθειών κατά την παροχή υποστήριξης
στις χώρες ΕΕ+ και με τη διερεύνηση περαιτέρω συνεργειών στη διαχείριση των συνόρων και στον καθορισμό
των αναγκών διεθνούς προστασίας. Η EASO θα αξιοποιήσει τη συνεργασία της με τον Frontex στην ανάπτυξη
σχετικών δραστηριοτήτων στον τομέα της εξωτερικής διάστασης το 2015. Ο Frontex και η EASO θα διατηρήσουν τη
συνεργασία τους όσον αφορά τις δραστηριότητές τους σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών, μεταξύ άλλων στο
πλαίσιο των αντίστοιχων συμβουλευτικών φόρουμ. Το 2015 η EASO θα συνεχίσει να συμμετέχει ως παρατηρητής
στο συμβουλευτικό φόρουμ του Frontex.
FRA
Ο FRA και η EASO θα αναπτύξουν περαιτέρω την υφιστάμενη συνεργασία το 2015, σύμφωνα με τη συμφωνία
συνεργασίας που υπεγράφη από τους δύο οργανισμούς τον Ιούνιο του 2013. Ο FRA και η EASO θα συνεχίσουν
την ανταλλαγή πληροφοριών, παρέχοντας στοιχεία για τις ερευνητικές δραστηριότητες και ανταλλάσσοντας
μεθοδολογίες σχετικά με την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων. Αμφότεροι οι οργανισμοί θα συνεχίσουν να
συνεργάζονται στον τομέα της κατάρτισης, προάγοντας την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, πληροφοριών
και εμπειρογνωμοσύνης όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το 2015 οι οργανισμοί θα εξακολουθήσουν να
συνεργάζονται στο πλαίσιο των συμβουλευτικών δραστηριοτήτων τους.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο
Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA)
Η EASO και ο eu-LISA θα αρχίσουν να υλοποιούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται στη συμφωνία συνεργασίας
που υπέγραψαν οι δύο οργανισμοί τον Νοέμβριο του 2014.
Η EASO θα συνεχίσει επίσης να έχει αμοιβαίες επαφές και σχέσεις σε διμερές επίπεδο με άλλους συναφείς
οργανισμούς της ΕΕ, ιδίως μέσω των διαύλων της διυπηρεσιακής συνεργασίας στον τομέα Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων.

6.2.4. Συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα μέλη των δικαστηρίων
Η EASO αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις της με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα μέλη των ευρωπαϊκών
δικαστηρίων και των δικαστηρίων των χωρών ΕΕ+.
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Το 2015, η ακαδημαϊκή κοινότητα θα συμμετάσχει στο έργο της EASO, με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων
των δραστηριοτήτων ανάπτυξης κατάρτισης, και θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον κύριο ρόλο στο συμβουλευτικό
φόρουμ και στις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων.
Κατά τη διάρκεια του 2015, η EASO και τα μέλη των δικαστηρίων θα συνεργάζονται στενά, μέσω της διεθνούς
ένωσης δικαστών που ασχολούνται με το δίκαιο των προσφύγων (IARLJ) και του ευρωπαϊκού τμήματός της, καθώς
και με την Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (AEAJ).
Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες στον τομέα της συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα μέλη των
δικαστηρίων οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του 2015 έχουν ήδη καθοριστεί στην ενότητα 2.4.1.

6.3. Συμβουλευτικό φόρουμ
Το συμβουλευτικό φόρουμ αποτελεί έναν μηχανισμό για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συγκέντρωση
γνώσεων μεταξύ της EASO και των σχετικών ενδιαφερομένων μερών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων
ετών, η EASO έχει εμβαθύνει τις σχέσεις της με την κοινωνία των πολιτών και ζήτησε τη συμβολή τους για διάφορα
θέματα. Κατά τη διάρκεια του 2015, σύμφωνα με το ημερολόγιο διαβούλευσης του 2015 της EASO, η EASO
θα συνεχίσει τη διαβούλευση με τους σχετικούς οργανισμούς για συγκεκριμένα θέματα, με βάση τα κριτήρια
επιλογής που περιγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο του συμβουλευτικού φόρουμ. Καθ’ όλη τη διάρκεια του
σταδίου κατάρτισης του προγράμματος εργασίας, της ετήσιας έκθεσης και άλλων προϊόντων για το 2016, η EASO
θα συμβουλεύεται επίσης την κοινωνία των πολιτών, χρησιμοποιώντας ένα φάσμα εργαλείων που έχουν κριθεί
κατάλληλα και αποτελεσματικά για τον σκοπό αυτόν.
Στη διάρκεια του 2015, η EASO θα αναπτύξει περαιτέρω την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης. Το διαδίκτυο
θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό όχημα για τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών. Θα διοργανωθούν
ειδικές δραστηριότητες διαβούλευσης για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως τα μέλη των δικαστηρίων. Με
βάση την εμπειρία των γεγονότων του 2012, του 2013 και του 2014, η EASO θα διοργανώσει ένα συνέδριο ανοικτό
στην κοινωνία των πολιτών και μια συνεδρίαση της ολομέλειας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015.
Δραστηριότητες του συμβουλευτικού φόρουμ της EASO
Στόχος(-οι)
της EASO

Η EASO θα συμμετάσχει σε έναν αμφίδρομο διάλογο με τις σχετικές οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών με σκοπό την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και εμπειριών.
Επιδόσεις

Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Η EASO θα διαβουλεύεται με τους σχετικούς 1ο τρίμηνο- Αριθμός και τύπος διενεργηθεισών
οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών.
4ο τρίμηνο διαβουλεύσεων.
Αριθμός διαβουλευθέντων οργανισμών.
Αριθμός συνεισφορών που παραλήφθηκαν.
Χρήση των συνεισφορών που παραλήφθηκαν.
Διοργάνωση της ετήσιας συνεδρίασης της
ολομέλειας του συμβουλευτικού φόρουμ.

4ο τρίμηνο

Διοργάνωση συνεδρίασης της ολομέλειας.
Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων της ετήσιας
συνεδρίασης.

Συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών στο ετήσιο συνέδριο της EASO.

4ο τρίμηνο

Αριθμός συμμετεχόντων από τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
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Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Ανά π τυξη π λα τφόρμας ηλ εκ τρονικής 1ο τρίμηνο- Αριθμός διαβουλεύσεων που ξεκίνησαν στην
διαβούλευσης.
4ο τρίμηνο πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης.
Αριθμός συνεισφορών που παραλήφθηκαν.
Χρήση των συνεισφορών που παραλήφθηκαν.
Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση 3401 Συνεργασία με τους εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη
πιστώσεων
150 000 ευρώ
Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού Εκτελεστικό γραφείο
0,5 AD, 0,5 CA

6.4. Επικοινωνία
Η EASO θα αξιοποιήσει τις προσπάθειες δημόσιας επικοινωνίας της περιόδου 2013-2014 για την προώθηση του
ρόλου, των αξιών, των δραστηριοτήτων και του έργου του οργανισμού, υπό την καθοδήγηση των αρχών που
περιγράφονται στην επικοινωνιακή της στρατηγική. Οι επικοινωνιακές δραστηριότητες της EASO θα αποσκοπούν
επίσης στην ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών ΕΕ+. Ο κύριος δίαυλος επικοινωνίας της EASO,
ο δικτυακός τόπος της EASO (http://www.easo.europa.eu), θα πρέπει να συμπληρωθεί με διάφορους άλλους
διαύλους για να δοθεί έμφαση στα κύρια μηνύματα της EASO, και συγκεκριμένα στα ακόλουθα:
• η υποστήριξη είναι η αποστολή μας,
• η αλληλεγγύη στην πράξη,
• η εξυπηρέτηση των κοινών αξιών, της ποιότητας και της αλληλεγγύης,
• η EASO είναι ένα κέντρο εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ασύλου, και
• παροχή προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ και στις χώρες ΕΕ+.
Η μετάδοση των κύριων μηνυμάτων της EASO θα γίνεται με διαφανή τρόπο μέσω διαφόρων διαύλων, προκειμένου
να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή προβολή της και, συνεπώς, να ενισχυθεί η νομιμότητά της. Ο δικτυακός τόπος
της EASO θα είναι το επίκεντρο των προσπαθειών επικοινωνίας. Η EASO θα εξετάσει τρόπους για την περαιτέρω
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της ιστοσελίδας της σύμφωνα με τα σχόλια των χρηστών και τη χρήση των
βέλτιστων πρακτικών παρόμοιων δικτυακών τόπων. Μεταξύ των διαύλων επικοινωνίας περιλαμβάνονται:
• ο γραπτός και οπτικοακουστικός Τύπος,
• η συμμετοχή σε εκδηλώσεις (όπως οι ημερίδες ελεύθερης πρόσβασης της ΕΕ και άλλες εκδηλώσεις, μεταξύ
των οποίων μαζικοί και σημαντικοί από πολιτική άποψη εορτασμοί),
• οι παρουσιάσεις και εκθέσεις του έργου και των δραστηριοτήτων της EASO,
• οι δημοσιεύσεις και εκθέσεις,
• το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της EASO,
• τα δελτία Τύπου, και
• τα αποσπάσματα δημοσιευμάτων του ημερήσιου Τύπου (για εσωτερική χρήση).
Ένας από τους βασικούς επικοινωνιακούς στόχους της EASO είναι να φτάνει σε όλους τους αρμοδίους στον τομέα
του ασύλου και της υποδοχής στις χώρες ΕΕ+ προκειμένου να διασφαλίζεται ότι γνωρίζουν τα βασικά προϊόντα
μας και έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων των δημοσιεύσεων και των δελτίων Τύπου.
Δραστηριότητες επικοινωνίας της EASO
Στόχος(-οι)
της EASO

Η επικοινωνία και η προώθηση του ρόλου, των αξιών, των δραστηριοτήτων και του έργου του
οργανισμού, σύμφωνα με τη στρατηγική επικοινωνίας της EASO.
Η EASO θα επικεντρωθεί στην αποστολή του οργανισμού για τη διευκόλυνση, το συντονισμό
και την ενίσχυση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών ΕΕ+ σχετικά με την πληθώρα
επιμέρους πτυχών του ασύλου.

Νέοι στόχοι
για το 2015

Η EASO θα αναβαθμίσει τον δικτυακό τόπο της και θα βελτιώσει περαιτέρω τους διαύλους
επικοινωνίας της.
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Επιδόσεις
Δραστηριότητες της EASO για το 2015

Χρονική
περίοδος

Δείκτες

Έκδοση τουλάχισ τον 10 εκδόσεων του
ενημερωτικού δελτίου της EASO και αύξηση του
αριθμού των συνδρομητών στο ενημερωτικό
δελτίο.

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αριθμός εκδόσεων του ενημερωτικού
δελτίου της EASO.
Επίπεδο ικανοποίησης των συνδρομητών.
Ποσοσ τό αύξησης του αριθμού των
συνδρομητών στο ενημερωτικό δελτίο.

Διοργάνωση συνάν τησης ε νημ έρωσης
και δικτύωσης για τους πολλαπλασιαστές
επικοινωνίας της EASO.

3ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αριθμός συμμετεχόντων.
Επίπεδο ικανοποίησης των συμμετεχόντων.
Χρήση των αποτελεσμάτων της συνάντησης.

Διοργάνωση της ημερίδας ενημέρωσης (Info
Day) της EASO.

2ο τρίμηνο

Αριθμός γραφείων ενημέρωσης (info-desk).
Αριθμός υπαλλήλων της EASO που έκαναν
παρουσιάσεις.
Αριθμός συμμετεχουσών χωρών ΕΕ+.

Έκδοση τουλάχιστον 10 δελτίων Τύπου.

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αριθμός δελτίων Τύπου.
Χρήση των δελτίων Τύπου.

Παρακολούθηση της δημοσιογραφικής κάλυψης
της EASO και δημοσίευση των πιο σημαντικών
άρθρων στον δικτυακό τόπο.

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνονται
στο αρχείο Τύπου.
Αριθμός δημοσιευμένων άρθρων στον
δικτυακό τόπο.

Έκδοση αποσπασμάτων δημοσιευμάτων του
ημερήσιου Τύπου (για εσωτερική χρήση).

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αριθμός αποσπασμάτων δημοσιευμάτων του
ημερήσιου Τύπου (για εσωτερική χρήση).
Επίπεδο ικανοποίησης των αναγνωστών.

Διεξαγωγή τουλάχιστον έξι συνεντεύξεων Τύπου
υψηλού επιπέδου.

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αριθμός συνεντεύξεων Τύπου υψηλού
επιπέδου.

Συντονισμός και διασφάλιση της βέλτιστης
δυνατής ποιότητας για τις δημοσιεύσεις και
μεταφράσεις της EASO.

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αριθμός δημοσιεύσεων και μεταφράσεων.
Χρήση των δημοσιεύσεων της EASO.
Επίπεδο ικανοποίησης των χρηστών.

Διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής της
οπτικής ταυτότητας της EASO.

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Χρήση της οπτικής ταυτότητας της EASΟ.

Αύξηση του αριθμού των επισκεπτών στον
δικτυακό τόπο της EASO.

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αύξηση του ποσοστού του αριθμού των
επισκεπτών στον δικτυακό τόπο της EASO.

Έγκαιρη παροχή απαντήσεων σε ερωτήσεις που
λήφθηκαν από το κοινό και τον Τύπο.

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο παρέχονται
απαντήσεις στις ερωτήσεις.
Χρήση των απαντήσεων.

Αποτελεσματική διαχείριση της
γραμματοθυρίδας πληροφόρησης της EASO.

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Αριθμός αιτημάτων και απαντήσεων.
Χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο παρέχονται
απαντήσεις στα αιτήματα.
Χρήση της γραμματοθυρίδας πληροφόρησης
της EASO.

Γραμμή προϋπολογισμού και διάθεση
πιστώσεων

2309 Διοικητικές δαπάνες μεταφράσεων και διερμηνείας:
470 000 ευρώ
2310 Διοικητικές εκδόσεις: 40 000 ευρώ
2311 Κοινοποιήσεις: 80 000 ευρώ

Ανθρώπινοι πόροι και διάθεση προσωπικού

Εκτελεστικό γραφείο
1 AD
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6.5. Διοίκηση της EASO
Όσον αφορά τη διοικητική δομή της EASO, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να είναι προσηλωμένος στον βασικό
σκοπό του που είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για την αποτελεσματική και αποδοτική εκπλήρωση
της αποστολής και των στόχων του. Ειδικότερα, η Μονάδα Γενικών Υποθέσεων και Διοίκησης θα συνεχίσει να
αξιολογεί, να προτείνει ορισμούς και να αντιμετωπίζει τις γενικές διοικητικές ανάγκες και απαιτήσεις της EASO,
διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τις πολιτικές, τις διατάξεις και τους
κανονισμούς. Θα συνεχίσουν να εκπονούνται πολιτικές και κατευθυντήριες γραμμές, εξορθολογίζοντας με αυτόν
τον τρόπο την αποδοτικότητα των υπηρεσιών και των παρεχόμενων προϊόντων με βάση βέλτιστες πρακτικές,
διδάγματα που έχουν αποκομιστεί, αξιολογήσεις και συστάσεις. Επιπλέον, η διοίκηση θα παρέχει την αναγκαία
υποστήριξη για την υλοποίηση συμφωνιών και χρηματοδοτικών συνεισφορών με τα συναφή ενδιαφερόμενα
μέρη της EASO.
Είναι πιθανή η περαιτέρω ανάπτυξη της οργάνωσης της EASO με βάση την εφαρμογή της κοινής προσέγγισης
για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ και του χάρτη πορείας της, τα αποτελέσματα της εσωτερικής και
εξωτερικής αξιολόγησης της EASO και τους ελέγχους που διενεργούνται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η EASO προβλέπει για το 2015 μια επένδυση που έχει ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη αποτελεσματικών
εσωτερικών διαδικασιών, την αύξηση των εσωτερικών ελέγχων της οργάνωσης σύμφωνα με τα πρότυπα
εσωτερικού ελέγχου που υιοθετήθηκαν το 2012, την παροχή προηγμένης κατάρτισης στο προσωπικό για όλα τα
θέματα που αφορούν την EASO, ενισχύοντας έτσι την ανάπτυξη ικανοτήτων και την επαγγελματική ανέλιξη, τη
συνέχιση των διαδικασιών στελέχωσης και την υποστήριξη των επιχειρησιακών μονάδων/κέντρων.
Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα ΤΠ και διαχείρισης γνώσης της EASO, με στόχο την ενίσχυση των
δραστηριοτήτων υποστήριξης της EASO προς τις χώρες ΕΕ+, μεταξύ άλλων μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας
της EASO, της πύλης ΠΧΚ, του συστήματος πληροφοριών και τεκμηρίωσης και του δικτυακού τόπου της
EASO. Επιπροσθέτως, θα αναπτυχθούν προηγμένα εργαλεία διαβούλευσης. Πέραν αυτού, θα ενθαρρυνθεί
η περαιτέρω εδραίωση και η βελτίωση της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΤΠΕ και των
υποδομών. Η ΤΠ της EASO θα παρακολουθεί τη διαδικασία διαχείρισης μεταβολών της EASO, παρέχοντας
εκ των προτέρων υποστήριξη για βελτιώσεις και συγκριτική αξιολόγηση. Το 2015 θα διεξαχθεί σημαντικός
αριθμός δοκιμών στα καθιερωμένα συστήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα ανάκτησης
και η διαχείριση συμβάντων ασφαλείας είναι απολύτως λειτουργικά και εφαρμόζονται σε διαρκή βάση με το
απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας.
Το 2015 αναμένεται η πλήρης εφαρμογή της πολιτικής διαχείρισης αρχείων και του χρονοδιαγράμματος διατήρησης
για τα έγγραφα της EASO, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης των κατάλληλων εργαλείων λογισμικού ΤΠ. Τέλος, το
2015 η EASO θα προωθήσει τις εσωτερικές διαδικασίες της σε σχέση με την προστασία δεδομένων σε πιο στενή
συνεργασία με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΠΠΔ).

6.5.1. Επισκόπηση του προσωπικού και του προϋπολογισμού της EASO για το 2015 (6)
Η εκπλήρωση των στόχων της EASO εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων ανθρώπινων, οικονομικών
και υλικών πόρων όπως αποφασίζονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Υπό αυτή την έννοια, τα
αριθμητικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κατωτέρω επισκόπηση του προσωπικού και του προϋπολογισμού
παρατίθενται με την επιφύλαξη των αποφάσεων της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής σχετικά με τους
αντίστοιχους ετήσιους προϋπολογισμούς και τους ετήσιους πίνακες προσωπικού.
6.5.1.1. Επισκόπηση προσωπικού για το 2015
Με δεδομένη την αποστολή και τα καθήκοντά της, η EASO είναι ένας οργανισμός έντασης ανθρώπινου δυναμικού,
καθώς προάγει την πρακτική συνεργασία και παρέχει εμπειρογνωμοσύνη στην ΕΕ και στις χώρες ΕΕ+ με στόχο
την υποστήριξη της εφαρμογής και της περαιτέρω ανάπτυξης του ΚΕΣΑ.
Κατά συνέπεια, το ανθρώπινο δυναμικό της EASO πρέπει να αυξηθεί κατά το έτος 2015 ώστε να είναι σε θέση να
επιτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντα που ανατέθηκαν αρχικά στην Υπηρεσία, τα νέα καθήκοντα που επωμίστηκε

(6) Όλα τα αριθμητικά στοιχεία για το προσωπικό και τις πιστώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα υπόκεινται στην έγκριση του γενικού
προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2015 από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.
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βάσει του αναδιατυπωμένου κεκτημένου στον τομέα του ασύλου (π.χ. το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και
ετοιμότητας στο πλαίσιο του μηχανισμού που προβλέπεται στο άρθρο 33 του κανονισμού του Δουβλίνου) και τα
προβλεπόμενα μελλοντικά καθήκοντα που θα καθοριστούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ το 2015.
Το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αρμόδια για
τον προϋπολογισμό αρχή προτείνει για το 2015 την παραμονή στην EASO των 86 συνολικά απασχολούμενων
(51 προσωρινοί υπάλληλοι, 23 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 12 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες) (7). Η
κατανομή του προσωπικού ανά μονάδα θα έχει ως εξής (8):
Μονάδα

Μέλη του
προσωπικού

Εκτελεστικός διευθυντής

1

Εκτελεστικό γραφείο

6

Λογιστική

2

Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης

13

Κέντρο Πληροφόρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης

20

Κέντρο Κατάρτισης, Ποιότητας και Εμπειρογνωμοσύνης

15

Μονάδα Γενικών Υποθέσεων και Διοίκησης

29

Σύνολο προσωπικού

86

Σε συμμόρφωση με τις αρχές του προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων, η EASO καθιέρωσε τη σύνδεση ανάμεσα
στις δραστηριότητες που εντάσσονται στον ίδιο στόχο και τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την υλοποίησή
τους, τόσο σε σχέση με τις πιστώσεις όσο και με το προσωπικό. Τα αριθμητικά στοιχεία για το προσωπικό που
κατανέμεται στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων οι οποίες περιγράφονται στις ενότητες 2 έως 5 αφορούν
αποκλειστικά το προσωπικό των επιχειρησιακών μονάδων. Παρόλο που τα μέλη του προσωπικού του Εκτελεστικού
Γραφείου, της Λογιστικής και της Μονάδας Γενικών Υποθέσεων και Διοίκησης συμβάλλουν επίσης άμεσα ή έμμεσα
στην υλοποίηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, το πρόγραμμα εργασίας δεν περιλαμβάνει κατανομή τους
σε συγκεκριμένες δραστηριότητες εκτός εάν δηλώνεται συγκεκριμένα κάτι άλλο.
Σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και τους κανόνες εφαρμογής που ενέκρινε η Υπηρεσία
το 2014, θα ενισχυθεί η εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης του προσωπικού ώστε να διασφαλιστούν η επαρκής
ανάπτυξη ικανοτήτων και νέες ευκαιρίες για το προσωπικό της EASO.
6.5.1.2. Επισκόπηση προϋπολογισμού για το 2015
Οι πόροι της EASO συνίστανται σε μια συνεισφορά της ΕΕ η οποία εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μη υποχρεωτικές συνεισφορές των χωρών ΕΕ+, σε έσοδα από δημοσιεύσεις και τυχόν
υπηρεσίες που παρέχονται από την EASO και σε μια συνεισφορά των συνδεδεμένων χωρών.
Λόγω της σημασίας της επιδότησης της ΕΕ για τον προϋπολογισμό της EASO, η διάθεση των αναγκαίων πόρων
είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας της EASO για το 2015.
Αναγνωρίζοντας τους δημοσιονομικούς περιορισμούς στην ΕΕ, η EASO θα αιτηθεί πόρους με χρηστό και ισόρροπο
τρόπο και θα διασφαλίσει τον συνετό έλεγχο των δαπανών, προκειμένου να επιτελεί τα τρέχοντα και ενδεχόμενα
μελλοντικά καθήκοντά της με αποτελεσματικό και πρόσφορο τρόπο. Η EASO θα συνεχίσει να εφαρμόζει την

(7) Στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι τρεις συμβασιούχοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν από την EASO για την υλοποίηση του 18μηνου έργου στο
πλαίσιο του ENPI «Προώθηση της συμμετοχής της Ιορδανίας στις εργασίες της EASO καθώς και της Τυνησίας και του Μαρόκου στις εργασίες της EASO και
του Frontex» που ξεκίνησε το 2014.
(8) Η ακριβής κατανομή του προσωπικού ανά κέντρο θα καθοριστεί μόλις η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή λάβει τις αποφάσεις σχετικά με τον γενικό
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2015 και τον πίνακα προσωπικού της EASO.
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προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω όσον αφορά τον προϋπολογισμό, εντάσσοντας όλες τις μονάδες/κέντρα στον
δημοσιονομικό κύκλο της EASO. Το προβλεπόμενο σύνολο δαπανών για το 2015 υπολογίζεται σε περίπου 15,7
εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της ΕΕ στην EASO για το 2015 ύψους 14,731 εκατομμυρίων
ευρώ σύμφωνα με το σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή, της συνεισφοράς των συνδεδεμένων χωρών που συμμετέχουν στην EASO
(περίπου 627 000 ευρώ) (9) και της συνεισφοράς για την εφαρμογή του έργου ENPI «Προώθηση της συμμετοχής
της Ιορδανίας στις εργασίες της EASO καθώς και της συμμετοχής της Τυνησίας και του Μαρόκου στις εργασίες
της EASO και του Frontex» (322 681 ευρώ).
Το σχέδιο προβλέψεων δαπανών για το 2015 προβλέπει την ακόλουθη κατανομή ανά τίτλο:
Δαπάνες για το 2015

Πιστώσεις
ανάληψης
υποχρεώσεων

Πιστώσεις πληρωμών

Τίτλος 1 — Δαπάνες προσωπικού

6 500 000

6 500 000

Τίτλος 2 — Δαπάνες υποδομής και λειτουργίας

2 680 000

2 680 000

Τίτλος 3 — Επιχειρησιακές δαπάνες

6 178 000

6 178 000

322 681

322 681

15 680 681

15 680 681

Ποσά σε ευρώ

Τίτλος 4 — Συμμετοχή των χωρών ΕΠΓ στο έργο της EASO
Σύνολο δαπανών
Τίτλος 1: Δαπάνες προσωπικού

Ο τίτλος 1 αφορά τις δαπάνες προσωπικού, τα έξοδα για το προσωπικό (π.χ. έξοδα αποστολών, έξοδα κατάρτισης)
και τους μισθούς. Δεδομένης της φύσης των δραστηριοτήτων της EASO, τα διάφορα επιχειρησιακά έξοδα
περιλαμβάνονται στον τίτλο 1. Ο τίτλος 1 περιλαμβάνει τα έξοδα για το επιχειρησιακό προσωπικό και τα έξοδα
για το διοικητικό προσωπικό, το οποίο βοηθά τις δραστηριότητες της EASO, όπως οι ομάδες υποστήριξης για
το άσυλο, οι συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και τα προγράμματα κατάρτισης. Ο τίτλος 1 περιλαμβάνει επίσης
τα έξοδα για τις διοικητικές αποστολές, ενώ τα έξοδα για τις αποστολές του προσωπικού της EASO, τα οποία
συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητες της EASO, περιλαμβάνονται στον τίτλο 3.
Τίτλος 2: Δαπάνες υποδομής και λειτουργίας
Ο τίτλος 2 αφορά τις διοικητικές δαπάνες, όπου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
• Μίσθωση κτιρίων και σχετικά έξοδα: 945 000 ευρώ.
• ΤΠΕ: 433 000 ευρώ. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο τίτλος 2 δεν περιλαμβάνει τις λειτουργικές δαπάνες ΤΠ, όπως
τα έξοδα για τις διάφορες δικτυακές πύλες που αποτελούν μέρος των δαπανών του τίτλου 3.
• Συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της EASO και λοιπές συναντήσεις: 200 000 ευρώ· πρέπει να
υπογραμμιστεί ότι ο τίτλος 2 καλύπτει τα έξοδα για τις διοικητικές δημοσιεύσεις και τις εταιρικές επικοινωνίες,
αλλά όχι τα έξοδα δημοσίευσης εκθέσεων σχετικά με τις ποικίλες επιχειρησιακές δραστηριότητες, όπως π.χ.
της ετήσιας έκθεσης για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ και των εκθέσεων ΠΧΚ που αποτελούν μέρος των
δαπανών του τίτλου 3.
Τίτλος 3: Επιχειρησιακές δαπάνες
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει μια επισκόπηση του σχεδίου προϋπολογισμού που κατανέμεται στις διάφορες
δραστηριότητες υπό τον τίτλο 3, οι δαπάνες των οποίων επεξηγούνται λεπτομερώς στα προηγούμενα κεφάλαια.
Ο τίτλος 3 περιλαμβάνει επίσης τις επιχειρησιακές αποστολές που αναλαμβάνει το προσωπικό της EASO (δηλαδή

(9) Σε εφαρμογή της συμφωνίας για τη συμμετοχή του Βασιλείου της Νορβηγίας στις δραστηριότητες της EASO, η Νορβηγία θα συνεισφέρει ένα ποσό σε
ετήσια βάση το οποίο θα υπολογίζεται σύμφωνα με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) της, ως ποσοστό επί του ΑΕγχΠ όλων των συμμετεχόντων
κρατών. Τα οριστικά αριθμητικά στοιχεία του ΑΕγχΠ της Νορβηγίας θα είναι διαθέσιμα στις 31 Μαρτίου 2015. Η EASO αναμένει επίσης την έναρξη ισχύος
των συμφωνιών με την Ελβετία, το Λιχτενστάιν και την Ισλανδία οι οποίες ενδέχεται επίσης να έχουν αντίκτυπο στα έσοδα της EASO.
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τις αποστολές για την άμεση υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της EASO όπως ορίζονται στο παρόν
πρόγραμμα εργασίας σύμφωνα με την εντολή της EASO), καθώς και όλα τα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την
υλοποίηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων (π.χ. διανομή υλικού, μεταφορές, εστίαση, μίσθωση χώρων για
δραστηριότητες εκτός των γραφείων της EASO ή τεχνικός εξοπλισμός).
Τίτλος 3 (10)

Επιχειρησιακές δαπάνες

Κεφ. 31

Υποστήριξη για την εφαρμογή του ΚΕΣΑ

680 000

3101

Ετήσια έκθεση για το άσυλο

130 000

3102

Έγκαιρη προειδοποίηση και ανάλυση δεδομένων

300 000

3103

Σύστημα πληροφοριών και τεκμηρίωσης

250 000

Κεφ. 32

6 178 000

Υποστήριξη για την πρακτική συνεργασία των κρατών μελών

3 057 000

3201

Κατάρτιση της EASO

1 390 000

3202

Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας (11)

450 000

3203

Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής

717 000

3204

Μετεγκατάσταση, επανεγκατάσταση και εξωτερική διάσταση

500 000

Υποστήριξη προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες
πιέσεις

2 291 000

3301

Οριζόντια υποστήριξη προς τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερες πιέσεις

250 000

3302

Υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις

Κεφ. 33

Κεφ. 34
3401

2 041 000

Συνεργασία με τους εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη

150 000

Συνεργασία με τους εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη

150 000

(10) Περιλαμβάνει τις επιχειρησιακές αποστολές που αναλαμβάνει το προσωπικό της EASO.
(11) Περιλαμβάνει τους ασυνόδευτους ανηλίκους και την εμπορία ανθρώπων.

Τίτλος 4: Συμμετοχή των χωρών ΕΠΓ στο έργο της EASO
Ο τίτλος 4 θα περιλαμβάνει τις δαπάνες για την υλοποίηση του έργου υπό τον τίτλο «Προώθηση της συμμετοχής
της Ιορδανίας στις εργασίες της EASO καθώς και της συμμετοχής της Τυνησίας και του Μαρόκου στις εργασίες
της EASO και του Frontex». Η εν λόγω δραστηριότητα αντιστοιχεί σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από
συμβάσεις ειδικού προορισμού.
Τίτλος 4

Συμμετοχή των χωρών ΕΠΓ στο έργο της EASO

322 681

Κεφ. 41

Συμμετοχή των χωρών ΕΠΓ στο έργο της EASO

322 681

Συνεργασία των χωρών ΕΠΓ με την EASO (ειδικού προορισμού)

322 681

4101
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Κατάλογος συντομογραφιών
AEAJ

Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών

CEPOL

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία

ΔΕΑ

Δύναμη επέμβασης για το άσυλο

ΔΕΥ

Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

ΔΟΜ

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

ΕΑ

Εμπορία ανθρώπων

EASO

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο

ΕΔΜ

Ευρωπαϊκό δίκτυο μετανάστευσης

ΕΕ

Ευρωπαϊκή Ένωση

EIGE

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων

ΕΚΠΝΤ

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας

ENPI

Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας και εταιρικής σχέσης

EPRA

Ευρωπαϊκή πλατφόρμα οργανισμών υποδοχής

ΕΣΕ

Εθνικό σημείο επαφής

eu-LISA 	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας
στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
Eurojust

Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπόλ

Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία

FRA

Οργανισμός θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ

Frontex	Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά
Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
GDISC

Διάσκεψη των γενικών διευθυντών των υπηρεσιών μετανάστευσης

IARLJ

Διεθνής ένωση δικαστών που ασχολούνται με το δίκαιο των προσφύγων

IGC

Διακυβερνητικές διαβουλεύσεις για θέματα ασύλου, προσφύγων και

ΚΕΣΑ

Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου

ΝΔΑΟ

Νομικό Δίκτυο Αποκεντρωμένων Οργανισμών

ΟΔΑ

Οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου

OLAF

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

ΟΠΣΣ

Ομάδα παροχής στατιστικών στοιχείων

ΟΥΑ

Ομάδα υποστήριξης για το άσυλο

ΠΔΠ

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

ΠΠΑΠ

Περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης και προστασίας

ΠΣΠΣ

Πολυετές σχέδιο για την πολιτική στελέχωσης

ΠΧΚ

Πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής

ΣΓΠ

Σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών

ΣΕΠΕ

Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας

SMART

Συγκεκριμένο, μετρήσιμο, εφικτό, ρεαλιστικό και χρονικά προσδιορισμένο

ΣΠΤ

Σύστημα πληροφοριών και τεκμηρίωσης

UNHCR

΄Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
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Παραρτήματα
Ενδεικτικός κατάλογος των δημόσιων συμβάσεων και νομικών
δεσμεύσεων της EASO για το 2015
Επιχειρησιακή
δραστηριότητα

Δραστηριότητα
όπως ορίζεται
στο ΠΕ

Αντικείμενο
σύμβασης

Διαδικασία
σύναψης
δημοσίων
συμβάσεων

Χρονοδιά
γραμμα
έναρξης

Αξία
σύμβασης

Τύπος σύμβασης

150 000
ευρώ

Ειδικές συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών

Συμβάσειςπλαίσια

3ο τρίμηνο

Ανοικτή
διαδικασία

2ο τρίμηνο

Ενότητα 8.3

Διοργάνωση
εκδηλώσεων
και συναφών
υπηρεσιών για το
συμβουλευτικό
φόρουμ

Ενότητα 2.1

Ανάπτυξη
εκπαιδευτικής βάσης
δεδομένων

100 000
ευρώ

Σύμβαση-πλαίσιο
ή σύμβαση
απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Ενότητα 2.1

Αναβάθμιση
του υπάρχοντος
συστήματος
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας

150 000
ευρώ

Σύμβαση-πλαίσιο ή
σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Ανοικτή
διαδικασία

4ο τρίμηνο

Ενότητα 2.1

Έρευνα για την
εκτίμηση του
αντίκτυπου του
εκπαιδευτικού
προγράμματος της
EASO

100 000
ευρώ

Σύμβαση-πλαίσιο ή
σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Ανοικτή
διαδικασία

4ο τρίμηνο

Υποστήριξη
της ποιότητας

Ενότητα 2.2

Διαβούλευση για
την υποστήριξη
της διαδικασίας
πιστοποίησης της
κατάρτισης EASO

60 000
ευρώ

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

2ο τρίμηνο

Υποστήριξη
της ποιότητας

Ενότητα 2.2

Διαβούλευση για την
ανάπτυξη κλαδικού
πλαισίου προσόντων

15 000
ευρώ

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

2ο τρίμηνο

Ενότητα 2.4.1

Υπηρεσία
εμπειρογνωμόνων
για το συνέδριο
των δικαστικών
λειτουργών

10 000
ευρώ

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

2ο τρίμηνο

Ενότητα 2.4.1

Οργανωτικές
διευθετήσεις
για το συνέδριο
των δικαστικών
λειτουργών

5 000 ευρώ

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

2ο τρίμηνο

Ενότητα 2.5

Τεχνικές λύσεις
για τον κατάλογο
διαθέσιμων
γλωσσών της EASO

30 000
ευρώ

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

3ο τρίμηνο

Ενότητα 3.1

Ανάπτυξη
εγχειριδίων
επιχειρησιακής
υποστήριξης

60 000
ευρώ

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

1ο τρίμηνο

Ενότητα 3.1

Εκτύπωση
εγχειριδίων
επιχειρησιακής
υποστήριξης

25 000
ευρώ

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

3ο τρίμηνο

Συνεργασία με
τους εταίρους και
τα ενδιαφερόμενα
μέρη

Κατάρτιση EASO

Κατάρτιση EASO

Κατάρτιση EASO

Συνεργασία με
μέλη δικαστηρίων

Συνεργασία με
μέλη δικαστηρίων
Κατάλογος
διαθέσιμων
γλωσσών
της EASO
Δύναμη
επέμβασης
για το άσυλο
Δύναμη
επέμβασης
για το άσυλο
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Τύπος σύμβασης

Διαδικασία
σύναψης
δημοσίων
συμβάσεων

Χρονοδιά
γραμμα
έναρξης

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

1ο τρίμηνο

60 000
ευρώ

Συμβάσεις-πλαίσια
Διαδικασία με
παροχής υπηρεσιών/
διαπραγμάτευση
συμβάσεις
χαμηλής αξίας
απευθείας ανάθεσης

1ο τρίμηνο

100 000
ευρώ

Συμβάσεις-πλαίσια
παροχής υπηρεσιών

Ανοικτή
διαδικασία

2ο τρίμηνο

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

2ο τρίμηνο

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

2ο τρίμηνο

150 000
ευρώ

Ειδικές συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών

Συμβάσειςπλαίσια της EASO

2ο τρίμηνο

Ενότητα 3.4

Αξιολόγηση
πιλοτικών
προγραμμάτων
κοινής επεξεργασίας

20 000
ευρώ

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

2ο τρίμηνο

Ενότητα 3.4

Εγχειρίδιο με
θέμα την κοινή
επεξεργασία
(σύνταξη και
εκτύπωση)

20 000
ευρώ

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

3ο τρίμηνο

Κοινή επεξεργασία

Ενότητα 3.4

Συγκέντρωση και
ενοποίηση της
εμπειρογνωμοσύνης
και των πρακτικών
των χωρών ΕΕ+ στον
τομέα της κοινής
επεξεργασίας

15 000
ευρώ

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

2ο τρίμηνο

Σύστημα
πληροφοριών και
τεκμηρίωσης (ΣΠΤ)

Ενότητα 4.1

Ανάπτυξη και άδειες
λογισμικού

50 000
ευρώ

Ειδικές συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών

Σύμβαση-πλαίσιο
για ΤΠΕ

1ο τρίμηνο4ο τρίμηνο

Έγκαιρη
προειδοποίηση
και ετοιμότητα

Ενότητα 4.3

Άδειες και
κατάρτιση/
συντήρηση
λογισμικού

100 000
ευρώ

Ειδικές συμβάσεις
παροχής
προμηθειών

Σύμβαση-πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

1ο τρίμηνο

Ενότητα 5.1

Εκτίμηση αναγκών
σχετικά με την
προστιθέμενη
αξία της EASO στις
δραστηριότητες
εξωτερικής
διάστασης σε
στοχευμένες τρίτες
χώρες

15 000
ευρώ

Σύμβαση απευθείας
ανάθεσης για
παροχή υπηρεσιών

Διαδικασία με
διαπραγμάτευση
χαμηλής αξίας

2ο τρίμηνο

Δραστηριότητα
όπως ορίζεται
στο ΠΕ

Αντικείμενο
σύμβασης

Ενότητα 3.1

Υπηρεσία ανάπτυξης
και εφαρμογής
συστήματος
υποβολής
σχολίων για τους
εμπειρογνώμονες
των χωρών ΕΕ+

Ενότητα 3.2

Υπηρεσίες
διερμηνείας και
μετάφρασης

Επιχειρησιακή
υποστήριξη
(υποστήριξη
σε επείγουσες
καταστάσεις)

Ενότητα 3.2

Παροχή εξοπλισμού
για υποστήριξη
σε επείγουσες
καταστάσεις

Επιχειρησιακή
υποστήριξη
(υποστήριξη
σε επείγουσες
καταστάσεις)

Ενότητα 3.2

Ανάπτυξη
συστήματος
διαχείρισης
ποιότητας

Ενότητα 3.2

Δημιουργία σχεδίουπλαισίου / σχεδίου
για επείγουσες
καταστάσεις
(λογισμικό)

Ενότητα 3.3

Υπηρεσίες
συντήρησης,
φιλοξενίας και
ανάπτυξης ΤΠ για την
πύλη ΠΧΚ

Επιχειρησιακή
δραστηριότητα

Δύναμη
επέμβασης
για το άσυλο

Επιχειρησιακή
υποστήριξη
(Ειδικευμένη /
Ειδική
υποστήριξη)

Επιχειρησιακή
υποστήριξη
(υποστήριξη
σε επείγουσες
καταστάσεις)
Πληροφορίες
για τις χώρες
καταγωγής

Κοινή επεξεργασία

Κοινή επεξεργασία

Εξωτερική
διάσταση

Αξία
σύμβασης

60 000
ευρώ

15 000
ευρώ

60 000
ευρώ
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