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1. I l-missjoni, il-kompiti u l-prijoritajiet
tal-EASO
1.1. Introduzzjoni
Fis-snin riċenti ttieħdu passi importanti ‘l quddiem fl-iżvilupp tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA) sabiex jiġu
żviluppati l-istrumenti ta’ appoġġ politiku, legali u finanzjarju fil-qasam tal-asil.
L-istrumenti legali tal-UE tat-tieni fażi jipprovdu l-bażi legali għal armonizzazzjoni ikbar u jistabbilixxu standards
ta’ kwalità ogħla biex b’hekk jiżguraw status uniformi, kundizzjonijiet komuni għolja ta’ protezzjoni u karatteristiċi
komuni fil-proċeduri tal-asil għal dawk fil-ħtieġa ta’ protezzjoni internazzjonali. Barra minn hekk, il-linji gwida
strateġiċi għal żvilupp ulterjuri fil-qasam tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni (ĠAI) adottati mill-Kunsill Ewropew
f’Ġunju 2014 jiddefinixxu l-prijoritajiet u l-għanijiet f’dan il-qasam, fejn jappellaw għal rwol iżjed b’saħħtu għallUffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil b’mod partikolari fil-promozzjoni tal-applikazzjoni koerenti talacquis. Barra minn hekk, il-President li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea, fil-linji gwida politiċi għall-Kummissjoni
Ewropea li jmiss ippreżentati f’Lulju 2014 (1), jipprevedi involviment iżjed mill-qrib tal-EASO fl-assistenza lillIstati Membri u l-awtoritajiet tal-Pajjiżi Terzi. Il-komunikazzjonijiet tal-Kummissjoni “Ewropa miftuħa u sikura:
kif nagħmluha realtà” (2) u “dwar il-ħidma tat-Task Force għall-Mediterran” (3) jidentifikaw azzjonijiet rilevanti
fl-oqsma tar-responsabbiltà tal-EASO. Finalment, il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020 (QFP) il-ġdid, inkluż
il-Fond il-ġdid għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF), jipprovdi l-bażi għall-appoġġ finanzjarju tal-UE
dwar l-asil, inkluż l-allokazzjonijiet għall-Aġenziji tal-UE.
L-implimentazzjoni koerenti, komprensiva u konsistenti tal-pakkett riformulat tal-UE dwar l-asil hija essenzjali sabiex
tiżgura li tinkiseb SEKA ġenwina. F’dan il-qafas, l-EASO huwa assenjat il-kompitu li jippromwovi l-implimentazzjoni
koerenti u jappoġġja l-prattiki armonizzati li jwasslu għall-konverġenza rigward deċiżjonijiet dwar sitwazzjonijiet simili.
F’dan il-kuntest, fl-2015 l-EASO se jkompli bir-rwol ċentrali tiegħu ta’ appoġġ lill-Istati Membri u lill-pajjiżi assoċjati li
jipparteċipaw fl-EASO (4), kif ukoll lill-istituzzjonijiet tal-UE biex jiksbu dawn l-għanijiet permezz ta’ miżuri avvanzati
ta’ kooperazzjoni prattika, kompetenza esperta, analiżi komuni u kontribut ta’ politika bbażat fuq l-evidenza.
F’dan ir-rigward, l-abbozz tal-programm ta’ ħidma annwali tal-EASO għall-2015 jiddefinixxi l-pjani ġenerali għallattivitajiet tal-EASO u jipprovdi l-bażi ġenerali għall-ippjanar baġitarju annwali bbażat fuq l-attività. L-abbozz talprogramm ta’ ħidma tal-EASO għall-2015 huwa konformi mal-Approċċ Komuni dwar l-Aġenziji deċentralizzati tal-UE
u l-pjan direzzjonali tiegħu, li jappella għal approċċ komprensiv li jikkonċerna l-ippjanar annwali u pluriennali marbut
mal-ippjanar tar-riżorsi. Għalhekk, dan il-programm ta’ ħidma huwa mfassal fil-qafas ġenerali li jinsab deskritt filprogramm ta’ ħidma pluriennali tal-EASO għall-2014-2016, li jinkludi l-kuntest strateġiku u l-għanijiet tal-EASO għal
dan il-perjodu. Dan id-dokument jipprevedi l-attivitajiet li abbażi tagħhom jiġu abbozzati l-estimi tad-dħul u n-nefqa
u t-tabella tal-persunal.
Skont l-Artikolu 29 (1) (f) tar-Regolament tal-EASO, il-Bord ta’ Tmexxija adotta l-programm ta’ ħidma fit-22 ta’
Settembru 2014. L-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea, li ġiet adottata fis-27 ta’ Awwissu 2014, tqieset kif xieraq.
L-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma għall-2015 se jqis l-eżitu tal-evalwazzjoni interna mwettqa millKummissjoni Ewropea fl-2013, kif ukoll l-evalwazzjoni indipendenti mwettqa matul il-perjodu minn Ottubru 2014
sa Ottubru 2015. L-evalwazzjoni tal-attivitajiet tal-EASO u l-impatt u l-valur miżjud tagħhom huma essenzjali għalleffikaċja u l-effiċjenza ġenerali tal-EASO.
Madankollu, fid-dawl tan-natura tal-ħidma tal-EASO u l-ħtieġa li jwieġeb fil-ħin u b’mod proattiv għal xenarji,
ċirkostanzi u prijoritajiet li jinbidlu, il-Bord ta’ Tmexxija jawtorizza lid-Direttur Eżekuttiv biex jiddeċiedi dwar it-tibdil
fil-programm ta’ ħidma għall-2015 u biex iżomm il-flessibbiltà meħtieġa biex iwieġeb kif xieraq filwaqt li jimplimenta
l-programm ta’ ħidma.

(1) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_mt.pdf
(2) COM(2014) 154 finali http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basichappen_mt.pdf

documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_

(3) COM(2013) 869 finali 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) Għall-finijiet ta’ dan id-dokument, l-Istati Membri tal-UE u l-pajjiżi assoċjati li jipparteċipaw fl-EASO jissejħu b’mod

konġunt bħala “UE+ pajjiżi”.
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L-EASO kellu konsultazzjonijiet mal-Forum Konsultattiv u mal-Aġenziji tal-ĠAI dwar it-tfassil tal-abbozz talprogramm ta’ ħidma għall-2015. L-EASO rċieva kontribut minn membri tas-soċjetà ċivili, jiġifieri l-Konsulenza
għal Riċerka dwar l-Asil, il-Kunsill Olandiż għar-Rifuġjati, il-Kunsill Ewropew dwar ir-Rifuġjati u l-Eżilji, il-Kunsill
Grieg għar-Rifuġjati, l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni, il-Kunsill Internazzjonali tar-Riabilitazzjoni
għall-Vittmi tat-Tortura, l-Organizzazzjoni Norveġiża tal-Applikanti għall-Asil, l-Università ta’ Londra, kif ukoll
kontributi minn erba’ Aġenziji tal-ĠAI (EMCDDA, Eurojust, Cepol u Europol). Il-kontributi kollha li waslu ġew
studjati bir-reqqa u tqiesu kif xieraq.

1.2. Missjoni tal-EASO
Il-missjoni tal-EASO hija li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni u l-iżvilupp tas-SEKA billi jipprovdi appoġġ u
billi jiffaċilita, jikkoordina u jsaħħaħ il-kooperazzjoni prattika fost il-pajjiżi tal-UE + bħala ċentru indipendenti ta’
kompetenza esperta dwar l-asil.

1.3. Kompiti tal-EASO
Sabiex jissodisfa l-missjoni tiegħu, il-kompiti ewlenin tal-EASO għall-2015 huma li tipprovdi:
• appoġġ prattiku u tekniku lill-pajjiżi tal-UE+ u lill-Istituzzjonijiet tal-UE;
• appoġġ operattiv lill-pajjiżi tal-UE+ li għandhom ħtiġijiet speċifiċi u lill-pajjiżi tal-UE+ li huma soġġetti għal pressjoni
partikolari dwar is-sistemi tal-asil u tal-akkoljenza tagħhom ikkawżata minn sitwazzjonijiet f’daqqa u straordinarji
ta’ wasliet fit-territorju tagħhom; kif ukoll
• kontribut xjentifiku għat-tfassil tal-politika u tal-leġiżlazzjoni tal-UE fl-oqsma kollha li għandhom impatt dirett jew
indirett fuq l-asil u l-migrazzjoni.

1.4. Indikatur ta’ Prestazzjoni Ewlieni tal-EASO
L-Indikatur ta’ Prestazzjoni Ewlieni ġenerali tal-EASO jirrappreżenta l-kapaċità tal-aġenzija li tissodisfa l-għanijiet
stabbiliti fil-programm ta’ ħidma annwali tal-EASO.
Konsegwentement, l-Indikatur ta’ Prestazzjoni Ewlieni tal-EASO huwa rappreżentat minn indikatur kwalitattiv li
għandu l-għan li juri l-impatt tal-appoġġ tal-EASO fl-implimentazzjoni koerenti tas-SEKA.
Dan se jikkunsidra:
• il-kompiti stabbiliti fir-Regolament tal-EASO, l-acquis riformulat tal-UE dwar l-asil u dokumenti tal-UE relatati oħra
u l-progress tal-EASO fl-implimentazzjoni ta’ attivitajiet sabiex iwettaq dawn il-kompiti;
• it-talbiet magħmula mill-pajjiżi tal-UE+, il-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tal-UE, il-Parlament Ewropew
u Istituzzjonijiet, Aġenziji u korpi oħra tal-UE sabiex jiġu żviluppati u eżegwiti attivitajiet addizzjonali tal-EASO
sabiex tkun appoġġjata l-implimentazzjoni tas-SEKA;
• l-opinjonijiet ta’ evalwazzjoni mogħtija mill-pajjiżi tal-UE+, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea,
il-Kummissjoni Ewropea, Istituzzjonijiet, Aġenziji u korpi oħra tal-UE u msieħba oħra tal-EASO dwar il-ħidma talEASO.
Il-programm ta’ ħidma jidentifika għadd ta’ għanijiet speċifiċi li huma strutturati skont il-prinċipji SMART (speċifiċi,
li jistgħu jitkejlu u jinkisbu, realistiċi, marbuta mal-ħin). Sabiex titkejjel il-prestazzjoni tal-EASO, qed jiġu żviluppati
indikaturi għal kull għan flimkien mal-eżitu mistenni u l-perjodu ta’ żmien.

1.5. Prijoritajiet tal-EASO għall-2015
Fl-2015 l-EASO se jiffoka l-isforzi tiegħu biex jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni prattika effikaċi, koerenti
u konsistenti tal-acquis riformulat tal-UE dwar l-asil. Il-kapaċità suffiċjenti fis-sistemi nazzjonali tal-asil tal-pajjiżi
tal-UE+ hija ewlenija għal iżjed żvilupp tas-SEKA. L-EASO se jkollu rwol iżjed ċentrali fil-koordinazzjoni ta’ dawn
il-miżuri tal-bini tal-kapaċità permezz ta’ attivitajiet ta’ kooperazzjoni prattika, inkluż it-taħriġ, Informazzjoni
dwar il-Pajjiż ta’ Oriġini (COI) u r-rapporti tal-kwalità. L-EASO se jtejjeb il-kapaċità tiegħu fil-ġbir u l-iskambju
tal-informazzjoni u d-dokumentazzjoni dwar is-sistemi tal-asil, kif ukoll fir-rigward tas-Sistema ta’ Twissija
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Bikrija u ta’ Tħejjija (EPS). L-EASO se jirsisti wkoll biex jappoġġja d-dimensjoni esterna tas-SEKA f’konformità
mal-istrateġija tad-dimensjoni esterna tal-EASO, bi qbil mal-Kummissjoni Ewropea u fil-qafas tal-politika tal-UE
dwar ir-relazzjonijiet esterni.
L-EASO se jorganizza attivitajiet avvanzati ta’ kooperazzjoni prattika għall-pajjiżi tal-UE+, il-Kummissjoni Ewropea
u partijiet interessati oħra, inklużi konferenzi, workshops, laqgħat tal-esperti u netwerks speċjalizzati sabiex
jiddiskutu u jieħdu azzjoni dwar diversi kwistjonijiet ta’ rilevanza għall-UE kollha fil-qasam tal-asil (eż. dwar ilpolitika, l-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE dwar l-asil, is-sitwazzjonijiet fil-pajjiżi tal-oriġini, l-aħjar prattiki, il-flussi
tal-emerġenza, eċċ.). L-EASO se jissimplifika l-metodoloġija u l-attivitajiet li jippromwovu l-kooperazzjoni prattika
fil-qasam tal-asil. Biex jagħmel dan, l-EASO se jorganizza tal-inqas 48 workshop dwar il-kooperazzjoni prattika, laqgħat
tal-esperti, konferenzi jew laqgħat tan-netwerk speċjalizzati u jiżviluppa tal-inqas tmien għodod ta’ kooperazzjoni
prattika. Sabiex ikompli jappoġġja lill-Istati Membri matul it-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-acquis tal-UE
dwar l-asil, l-EASO se jkompli jorganizza workshops prattiċi spalla ma’ spalla mal-laqgħat tal-Kumitati ta’ Kuntatt
dwar temi identifikati mill-Istati Membri. Il-prodotti, l-attivitajiet u l-programmi attwali tal-EASO diġà jagħtu valur
miżjud fl-UE kollha. Għalhekk l-EASO se jikkonsolida u jkompli jiżviluppa l-attivitajiet ewlenin eżistenti tiegħu, imma
l-attivitajiet il-ġodda se jiġu promossi billi jiġi segwit approċċ tat-tip pass pass .
L-għanijiet tal-EASO għall-2015
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

It-tisħiħ tar-rwol tat-taħriġ komuni u l-iżvilupp professjonali fil-qasam tal-asil;
it-titjib fil-kwalità tal-proċessi u d-deċiżjonijiet tal-asil;
il-produzzjoni ta’ iżjed Informazzjoni komuni dwar il-Pajjiż ta’ Oriġini (COI);
l-iżvilupp tal-ipproċessar konġunt;
l-istimolu tad-djalogu ġudizzjarju fil-qasam tal-asil;
l-appoġġ għal identifikazzjoni aħjar ta’ persuni vulnerabbli;
il-ġbir u l-iskambju ta’ informazzjoni preċiża u aġġornata u dokumentazzjoni dwar il-funzjonament tas-SEKA
u iżjed żvilupp tas-Sistema ta’ Twissija Bikrija u ta’ Tħejjija (EPS) biex tipprovdi analiżi tax-xejriet;
l-għoti ta’ appoġġ operattiv fil-ħin u komprensiv lill-Istati Membri;
il-promozzjoni ta’ kundizzjonijiet tal-akkoljenza adegwati u miżuri ta’ integrazzjoni;
it-trawwim ta’ sinerġiji bejn il-prattiki tal-migrazzjoni u tal-asil, inkluż fir-rigward tar-ritorn tal-applikanti għallasil li ma ngħatalhomx l-asil;
l-appoġġ għad-dimensjoni esterna tas-SEKA.
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2. Appoġġ permanenti
2.1. Taħriġ tal-EASO
Taħriġ
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO għandu l-għan li jappoġġja lill-pajjiżi tal-UE+ jiżviluppaw l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi
tal-persunal tagħhom responsabbli minn kwistjonijiet dwar l-asil permezz ta’ taħriġ komuni
kwalitattiv. It-taħriġ tal-EASO jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni koerenti tas-SEKA billi
jappoġġja l-istabbiliment ta’ livell ta’ kwalità komuni fl-UE kollha. Għal dan l-għan, l-EASO jsegwi
approċċ fuq żewġ binarji: min-naħa waħda, l-EASO jiżviluppa materjal ta’ taħriġ rilevanti u, minnaħa l-oħra, l-EASO jorganizza taħriġ ibbażat fuq sistema ta’ ħarreġ lill-ħarrieġ.
L-EASO se jestendi l-użu tat-teknoloġija moderna, l-għodod tat-taħriġ innovattivi u l-metodoloġiji
didattiċi u se jiżviluppa għodod tat-taħriġ ġodda bbażati fuq materjali eżistenti, adattabbli għallħtiġijiet speċifiċi tal-pajjiżi tal-UE+.
L-EASO se jkompli jaħdem fuq il-proċess ta’ Ċertifikazzjoni Ewropea tal-Kurrikulu tat-Taħriġ
tal-EASO biex jappoġġja lill-pajjiżi tal-UE+ biex jiġi żgurat li l-persunal tagħhom responsabbli
minn kwistjonijiet dwar l-asil ikun imħarreġ kif meħtieġ mid-dispożizzjonijiet tad-Direttiva dwar
il-Proċeduri tal-Asil (APD) u jkollu l-għarfien u l-ħiliet adegwati. Iċ-ċertifikazzjoni tal-Kurrikulu
tat-Taħriġ tal-EASO se tiġi żviluppata mingħajr preġudizzju għas-sistemi u l-proċeduri nazzjonali.
L-EASO se jikkoopera ma’ aġenziji oħra tal-UE, b’mod partikolari l-Frontex, l-Aġenzija tal-UE
għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) u s-Cepol, fil-qasam tat-taħriġ. F’dan ir-rigward l-EASO se
jkompli jkun involut fl-iżvilupp, l-aġġornament jew it-twassil tat-taħriġ tematiku komuni bħaddrittijiet fundamentali u t-traffikar tal-bnedmin.
Ser tingħata attenzjoni xierqa, f’kooperazzjoni mal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjoniet Uniti
għar-Rifuġjati (UNHCR), lil kwistjonijiet relatati mal-ġeneru, mal-persuni vulnerabbli u malmutilazzjoni tal-ġenitali femminili. L-EASO se jkompli jiżgura li s-suġġetti relatati mal-ġeneru
jiġu ssimplifikati fil-materjal kollu tat-taħriġ tiegħu.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jibda l-proċess ta’ evalwazzjoni u valutazzjoni tal-impatt u l-effikaċja tal-attivitajiet
tat-taħriġ tal-EASO fil-pajjiżi tal-UE+. Se jiġu żviluppati għodod ġodda tat-taħriġ, filwaqt li tiġi
kkonsolidata s-sistema taċ-ċertifikazzjoni.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jagħti mill-inqas 11-il sessjoni ta’ ħarreġ
lill-ħarrieġ.

K1–K4

Għadd ta’ sessjonijiet ħarreġ lill-ħarrieġ
mogħtija;
Għadd ta’ ħarrieġa ġodda mħarrġa;
Livell ta’ sodisfazzjon ta’ dawk imħarrġa.

L-EASO se jagħti mill-inqas tliet sessjonijiet reġjonali
ta’ ħarreġ lill-ħarrieġ.

K1–K4

Għadd ta’ sessjonijiet ħarreġ lill-ħarrieġ
mogħtija;
Livell ta’ sodisfazzjon ta’ dawk imħarrġa.

L-EASO se jipprovdi appoġġ espert lill-pajjiżi tal-UE+
pajjiżi fl-implimentazzjoni tat-taħriġ tal-EASO dwar
il-pjattaforma tiegħu ta’ tagħlim elettroniku u f’livell
nazzjonali.

K1–K4

Għadd ta’ persunal nazzjonali mħarreġ;
Għadd ta’ sessjonijiet ta’ taħriġ nazzjonali
amministrati mill-EASO dwar il-pjattaforma
tiegħu ta’ tagħlim elettroniku;
Għadd ta’ moduli tradotti implimentati fuq ilpjattaforma ta’ tagħlim elettroniku tal-EASO.

L-EASO se jaġġorna mill-inqas żewġ moduli abbażi
ta’ analiżi tal-ħtiġijiet.

K1–K4

Għadd ta’ moduli aġġornati mibdija;
Għadd ta’ moduli aġġornati u implimentati dwar
il-pjattaforma tat-taħriġ b’tagħlim elettroniku;
Għadd ta’ rapporti dwar il-moduli aġġornati;
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Prestazzjoni
Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jiżviluppa mill-inqas żewġ moduli ta’
taħriġ jew għodod oħra ta’ taħriġ adattabbli għallħtiġijiet speċifiċi tal-pajjiżi tal-UE+.

K1–K4

Għadd ta’ moduli ta’ taħriġ jew għodod ta’
taħriġ mibdija;
Għadd ta’ moduli jew għodod żviluppati u li
qegħdin disponibbli għall-pajjiżi tal-UE+;

L-EASO se jorganizza seminar didattiku annwali.

K4

Għadd ta’ ħarrieġa jattendu s-seminar
didattiku;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti.

L-EASO se jorganizza żewġ laqgħat ta’ taħriġ għallpunti ta’ kuntatt nazzjonali (NCP).

K2, K4

Għadd ta’ parteċipanti jattendu l-laqgħa talNCP;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jorgagnizza laqgħa annwali tal-rupp ta’
referenza.

K4

L-EASO se jiżviluppa mill-inqas handbook wieħed
ta’ taħriġ tal-EASO.

K1–K4

Għadd ta’ handbooks ta’ taħriġ tal-EASO
mibdija;
Għadd ta’ handbooks ta’ taħriġ tal-EASO li
qegħdin disponibbli għall-pajjiżi tal-UE+.

L-EASO se jtejjeb is-sistema kurrenti tal-ġbir taddejta tat-taħriġ (taħriġ tal-kokpit) u se jkompli
jesplora l-iżvilupp ta’ sistema ta’ rapportar dwar
l-użu tat-taħriġ tal-EASO fil-livell nazzjonali u talUE bħala parti mis-Sistema ta’ Informazzjoni u ta’
Dokumentazzjoni ġenerali tal-EASO.

K1–K4

Sistema ta’ rapportar żviluppata;
Użu tal-eżitu tal-analiżi tat-taħriġ attwali.

L-EASO se jorganizza mill-inqas 4 laqgħat tal-esperti
biex jipproċedi biċ-ċertifikazzjoni tal-Kurrikulu tatTaħriġ tal-EASO u bl-iżvilupp ta’ Qafas Settorjali
tal-Kwalifiki (QSK).

K1–K4

Għadd ta’ laqgħat tal-esperti organizzati;
QSK għall-uffiċjali tal-asil żviluppat.

L-EASO se jagħti konsulenza esterna biex jappoġġja
l-proċess ta’ ċertifikazzjoni tat-taħriġ tal-EASO.

K1-K4

Użu tas-servizzi pprovduti.

L-EASO se jaġġorna s-soluzzjonijiet tal-IT għallpjattaforma ta’ tagħlim elettroniku.

K1–K4

Livell ta’ żvilupp tal-aġġornament tassoluzzjonijiet tal-IT għall-pjattaforma ta’ tagħlim
elettroniku.

L-EASO se jibda l-proċess ta’ evalwazzjoni u
valutazzjoni tal-impatt u l-effikaċja tal-attivitajiet
tat-taħriġ tal-EASO flil-pajjiżi tal-UE+.

K4

Livell ta’ żvilupp fil-proċess tal-istabbiliment talmetodoloġija tal-valutazzjoni tal-impatt.

Parteċipazzjoni fl-attivitajiet relatati mat-Taħriġ talAġenziji tal-ĠAI.

K1–K4

Għadd ta’ attivitajiet li fihom jipparteċipaw
l-esperti tal-EASO.

Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħa.

Linja baġitarja u ammont allokat

3201 Taħriġ: EUR 1 250 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għat-Taħriġ, il-Kwalità u l-Kompetenza Esperta
5 AD, 1 CA, 1 AST
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2.2. Appoġġ ta’ kwalità
Appoġġ ta’ kwalità
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jkompli bl-attivitajiet tiegħu biex jappoġġja l-istabbiliment ta’ proċessi u proċeduri
ta’ kwalità fil-pajjiżi kollha tal-UE+.
L-EASO se jidentifika l-ħtiġijiet ta’ kwalità ewlenin fis-sistemi tal-asil fl-UE kollha f’konformità
mal-metodoloġija tal-Matriċi tal-Kwalità tal-EASO.
Il-prattiki tajba dwar il-kwalità se jiġu skambjati u l-EASO se jiżviluppa għodod u materjali
prattiċi komuni.
L-EASO se jikkunsidra s-sorsi ta’ informazzjoni rilevanti kollha matul dan il-proċess u,
fejn neċessarju, jista’ jikkonsulta lill-partijiet interessati rilevanti, bħal Organizzazzjonijiet
Internazzjonali kompetenti, b’mod partikolari l-UNHCR, l-akkademja u s-soċjetà ċivili.

Ġdid fl-2015

Għodod ġodda ta’ kwalità se jiġu ppubblikati.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jorganizza tliet laqgħat tematiċi dwar suġġetti
speċifiċi tal-kwalità jew aspetti tas-SEKA.

K1–K4

Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO jiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni dwar prattiki filpajjiżi tal-UE+, jidentifika u jikkondividi għodod prattiċi biex
jappoġġja l-kwalità fil-proċeduri tal-asil tal-pajjiżi tal-UE+ u
aspetti oħra tas-SEKA.

K1–K4

Għadd ta’ rapporti tematiċi prodotti;
Lista aġġornata ta’ Proġetti
u Inizjattivi ta’ Kwalità;
Għadd ta’ għodod u mekkaniżmi ta’
kwalità identifikati u kondiviżi.

L-EASO se jorganizza laqgħa dwar il-kwalità mal-punti ta’
kuntatt nazzjonali.

K4

Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħa.

L-EASO se jiżviluppa u jippubblika mill-inqas żewġ għodod ta’
kwalità (eż. gwidi prattiċi, listi ta’ verifika).

K1–K4

Għadd ta’ għodod prattiċi żviluppati;
Għadd ta’ għodod prattiċi
ppubblikati;
Użu tal-għodod ta’ kwalità.

Linja baġitarja u ammont allokat

3202 Proċessi tal-kwalità: EUR 240 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għat-Taħriġ, il-Kwalità u l-Kompetenza
Esperta
2 AD, 1 SNE
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2.3. Informazzjoni dwar il-Pajjiż tal-Priġini (COI)
Informazzjoni dwar il-Pajjiż tal-Oriġini (COI)
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO għandu l-għan li jiżviluppa sistema komprensiva tal-UE dwar is-COI, bl-għan li jgħolli u
jarmonizza l-istandards tas-COI flimkien mal-pajjiżi tal-UE+ u partijiet interessati ewlenin oħra.
Għal dan il-għan, minħabba l-kapaċità konsiderevoli fil-produzzjoni tas-COI diġà eżistenti flUE u fil-pajjiżi tagħha tal-UE+, il-ħolqien u l-kondiviżjoni tas-COI għandhom jiġu razzjonalizzati
u armonizzati permezz ta’ approċċ ta’ netwerk adottat mill-EASO. Permezz ta’ netwerks
speċjalizzati l-EASO se jfassal b’mod preċiż il-ħtiġijiet għas-COI fil-livell tal-UE fl-ewwel u fit-tieni
istanza, jgħin biex jimla’ n-nuqqasijiet u jevita d-duplikazzjoni kif ukoll ifittex li jagħmel is-COI
tal-UE iżjed disponibbli faċilment permezz tal-Portal tal-Internet tas-COI. Barra minn hekk,
l-EASO se jfittex li jkompli jiżviluppa COI komuni f’kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-UE+ u partijiet
interessati rilevanti, bħal organizzazzjonijiet internazzjonali rilevanti b’mod partikolari l-UNHCR,
l-akkademja u s-soċjetà ċivili. Il-possibbiltà ta’ koordinazzjoni tal-iskambju ta’ informazzjoni
dwar missjonijiet ta’ ġbir ta’ informazzjoni tas-COI u tal-bini tal-esperjenza prattika ukoll se jiġu
esplorati sabiex irawmu sinerġiji u jiksbu potenzjal ikbar ta’ armonizzazzjoni.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jkompli jiffoka fuq il-Produzzjoni konġunta tas-COI tal-UE u sistema ta’ tiftix tas-COI
li tiffunzjona u li tuża l-approċċ ta’ netwerk filwaqt li jtejjeb l-għarfien u l-użu ta’ għodod ġodda
fil-qasam tas-COI, billi jibni fuq l-esperjenza ta’ suċċess tal-Konferenza dwar ir-Riċerka Online
tal-2014. Għandha ssir proposta dettaljata għall-iżvilupp futur tal-Portal tal-Internet tas-COI.
Fl-aħħar nett, fl-2015 l-EASO se jħejji t-trasferiment tal-proġett MedCOI sal-2017.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jkompli jiżviluppa l-portal tas-COI, li jorbot il-bażijiet
ta’ dejta nazzjonali tas-COI, u li jipprovdi teżawru u FAQs.

K1–K4

Għadd ta’ dokumenti b’link għalihom
permezz tal-portal;
Għadd ta’ bażijiet ta’ dejta marbuta
mal-portal;
Għadd ta’ utenti.

L-EASO se jimmappja r-riċerka tas-COI li bħalissa hija
disponibbli u jidentifika nuqqasijiet u duplikazzjonijiet.

K1–K4

Għadd ta’ pajjiżi tal-oriġini li
għalihom il-prodotti tas-COI fil-livell
ta’ Stat Membru huma mmappjati.

Filwaqt li jżomm dawk eżistenti, u abbażi ta’ analiżi talħtiġijiet, l-EASO se jistabbilixxi netwerks speċjalizzati ġodda
ta’ kooperazzjoni prattika dwar pajjiżi ta’ oriġini speċifiċi u
jorganizza laqgħat kif xieraq.

K1–K4

Għadd ta’ netwerks jaħdmu u
stabbiliti;
Għadd ta’ parteċipanti fin-netwerks;
Għadd ta’ laqgħat;
L-eżiti tal-laqgħat u l-użu tagħhom

L-EASO se jikkoordina l-iskambju tal-informazzjoni fuq
missjonijiet ta’ ġbir ta’ informazzjoni tas-COI u jibni
l-esperjenza prattika.

K3-K4

Għadd ta’ pajjiżi tal-UE+ involuti fliskambju ta’ informazzjoni;
Użu tal-informazzjoni miġbura u
l-esperjenzi prattiċi.

L-EASO se jiżviluppa rapporti konġunti tas-COI permezz ta’
dawk in-netwerks ibbażati fuq il-metodoloġija tar-rapporti
tal-EASO dwar is-COI.

K1–K4

Għadd u tip ta’ prodotti tas-COI
żviluppati permezz tan-netwerks;
Użu tal-prodotti.

12 — EASO – Programm ta’ ħidma 2015

Prestazzjoni
Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jiżviluppa tipi oħra ta’ prodotti (metodoloġiji, gwidi
prattiċi, eċċ.) dwar kwistjonijiet trasversali relatati mas-COI.

K1–K4

Għadd u tip ta’ prodotti tas-COI;
Użu tal-prodotti.

L-EASO se jevalwa l-użu tal-metodoloġija tal-EASO dwar is-COI
u l-funzjonament ta’ netwerks speċjalizzati u jqis ir-reviżjoni
tagħhom.

K2–K3

Użu tal-metodoloġija tal-EASO dwar
is-COI.

L-EASO se jorganizza mill-inqas tliet laqgħat ta’ kooperazzjoni
prattika dwar il-pajjiżi tal-oriġini u l-isfidi relatati mas-COI u
d-determinazzjoni tal-istatus.

K1–K4

Għadd ta’ laqgħat;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon talparteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jorganizza mill-inqas żewġ laqgħat strateġiċi dwar
in-netwerk tas-COI.

K2, K4

Għadd ta’ laqgħat;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon talparteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jorganizza laqgħat tan-netwerk tal-amministraturi
tal-portal tal-internet tas-COI u sessjonijiet tat-taħriġ kif
meħtieġ.

K2, K4

Għadd ta’ laqgħat;
Għadd ta’ parteċipanti.
Livell ta’ sodisfazzjon talparteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jorganizza mill-inqas avveniment wieħed li jiffoka
fuq l-għodod ġodda għar-riċerka dwar is-COI u l-appoġġ.

K2, K4

Għadd u tip ta’ avvenimenti;
Livell ta’ sodisfazzjon talparteċipanti.

L-EASO se jfassal proposta dwar l-iżvilupp futur fit-tul talPortal tal-Internet tas-COI

K1

L-EASO se jiżviluppa sistema ta’ tiftix tas-COI bl-użu ta’
netwerks speċifiċi.

K1–K4

Għadd ta’ tiftix imwieġeb;
Medja tal-ħin biex titwieġeb it-tiftixa

L-EASO se jħejji t-trasferiment tal-proġett MedCOI għall-EASO
sal-2017.

K1–K4

Miżuri ta’ tħejjija mibdija.

Proposta abbozzata.

Linja baġitarja u ammont allokat

3203 Informazzjoni dwar il-Pajjiż tal-Oriġini:
EUR 717 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Informazzjoni, id-Dokumentazzjoni
u l-Analiżi
4 AD, 2 CA, 0.5 AST, 3 SNE
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2.4. Programmi speċifiċi
2.4.1. Kooperazzjoni mal-membri tal-qrati u tat-tribunali
Kooperazzjoni mal-qrati u t-tribunali Ewropej u tal-pajjiżi tal-UE+
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jkompli bil-kooperazzjoni tiegħu mal-qrati u t-tribunali Ewropej u tal-pajjiżi tal-UE+
bl-għanijiet ġenerali li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni koerenti tas-SEKA u jġib ‘il quddiem
il-kooperazzjoni prattika fost il-pajjiżi tal-UE+ dwar l-asil.
L-attivitajiet ta’ kooperazzjoni prattika tal-EASO se jitwettqu f’konformità mal-prinċipji adottati
fl-2013, b’rispett sħiħ għall-indipendenza tal-qrati u t-tribunali.
L-attivitajiet tal-EASO f’dan il-qasam se jinkludu t-tħejjija konġunta ta’ materjali għall-iżvilupp
professjonali, l-organizzazzjoni u l-promozzjoni ta’ żvilupp professjonali u attivitajiet ta’
kooperazzjoni prattika u l-organizzazzjoni ta’ workshops avvanzati skont il-metodoloġija tal2014 tal-EASO.
Permezz ta’ dan, l-EASO se jkompli jikkoopera mal-imsieħba rilevanti fil-qasam u jagħmel kull
sforz biex jiffaċilita toroq għad-djalogu u l-iskambju ġudizzjarju.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jiżviluppa u jqassam mill-inqas żewġ għodod ta’ appoġġ disponibbli għall-membri
tal-qrati u t-tribunali.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jiżviluppa u jqassam mill-inqas għodda
waħda ta’ żvilupp professjonali għall-membri tal-qrati
u t-tribunali.

K1–K4

Għadd ta’ għodda (għodod) għall-iżvilupp
professjonali mibdija
Għadd ta’ għodda (għodod) għall-iżvilupp
professjonali li qegħdin disponibbli għallmembri tal-qrati u t-tribunali.

L-EASO se jorganizza mill-inqas avveniment wieħed ta’
kooperazzjoni prattika dwar l-iżvilupp professjonali.

K2–K4

Għadd ta’ avvenimenti organizzati;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti.

L-EASO se jorganizza avveniment ta’ livell għoli ta’
kooperazzjoni prattika.

K2–K3

Għadd ta’ parteċipanti;
Għadd ta’ qrati u tribunali involuti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-avveniment.

L-EASO se jorganizza laqgħa annwali dwar l-ippjanar u
l-koordinazzjoni.

K4

Għadd ta’ parteċipanti;
Għadd ta’ qrati u tribunali involuti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħa.

Linja baġitarja u ammont allokat

3201 Taħriġ: EUR 140 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għat-Taħriġ, il-Kwalità u l-Kompetenza Esperta
1 AD, 1 SNE
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2.4.2. Attivitajiet tal-EASO għat-tfal
Tfal inklużi tfal mhux akkumpanjati
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jkompli jipprovdi appoġġ u jiżviluppa kooperazzjoni prattika fost il-pajjiżi tal-UE+
u esperti rilevanti oħra dwar kwistjonijiet relatati mat-tfal, inkluż tfal mhux akkumpanjati.
Permezz ta’ dan, l-EASO se jqis il-ħidma ġenerali għall-protezzjoni tat-tfal u għall-protezzjoni
tad-drittijiet tat-tfal żviluppata, fost l-oħrajn, mill-Kummissjoni Ewropea, b’mod partikolari
f’konformità mal-Pjan ta’ Azzjoni tal-UE dwar il-minorenni mhux akkumpanjati, il-FRA, l-UNHCR
u l-Kumitat Ġenerali tan-NU dwar id-drittijiet tat-tfal.
L-EASO se jiffoka fuq l-indirizzar ta’ kwistjonijiet tematiċi bħall-aħjar interessi tat-tfal, ilvalutazzjoni tal-età u r-rintraċċar tal-familja bħala parti mill-implimentazzjoni tas-SEKA.
L-EASO se jintegra aspetti relatati mat-tfal, inkluż tfal mhux akkumpanjati, fl-attivitajiet kollha
tal-EASO u se jappoġġja politika ta’ koerenza f’dan il-qasam.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jirrevedi u jiżviluppa għodod mfasslin biex jappoġġjaw lill-pajjiżi tal-UE+ flimplimentazzjoni tas-SEKA fil-kuntest tat-tfal, inkluż minorenni mhux akkumpanjati.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jorganizza konferenza annwali dwar ilkooperazzjoni prattika fir-rigward tat-tfal.

K4

Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jorganizza mill-inqas tliet laqgħat tematiċi talesperti tal-kooperazzjoni prattika dwar suġġetti speċifiċi
tat-tfal jew aspetti tas-SEKA.

K1–K4

Għadd ta’ laqgħat;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jirrevedi u/jew jiżviluppa mill-inqas għodda waħda
ta’ kooperazzjoni prattika (eż. gwidi prattiċi, listi ta’ verifika,
pjattaforma tal-Internet) mfassla biex tappoġġja lill-pajjiżi talUE+ fl-implimentazzjoni tas-SEKA fil-kuntest tat-tfal.

K1–K4

Għadd ta’ għodod ta’ kooperazzjoni
prattika mibdija jew riveduti;
Użu tal-għodod.

Baġit

3202 Proċessi tal-kwalità: EUR 150 000

Riżorsi umani

Iċ-Ċentru għat-Taħriġ, il-Kwalità u l-Kompetenza
Esperta
1 SNE
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2.4.3. Traffikar tal-bnedmin
Traffikar tal-bnedmin
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO għandu l-għan li jappoġġja l-istrateġija tal-UE għall-qerda tat-traffikar tal-bnedmin (2012–16)
u l-implimentazzjoni koerenti tagħha f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea u Istituzzjonijiet,
korpi u Aġenziji oħra tal-UE, bħal Cepol, Europol, FRA u Frontex.
L-EASO se jintegra aspetti tat-traffikar tal-bnedmin (THB) relatati mal-asil fl-attivitajiet kollha talEASO u se jappoġġja politika ta’ koerenza.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jiżviluppa kooperazzjoni prattika speċifika u inizjattivi ta’ taħriġ u materjali dwar it-THB.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jieħu sehem f’attivitajiet ikkoordinati mill-Aġenziji
tal-UE fil-qasam tal-Ġustizzja u Affarijiet Interni għallprevenzjoni tat-THB u għall-ġlieda kontrih, u għall-protezzjoni
tal-vittmi tat-THB.

K1–K4

Għadd ta’ attendenzi f’laqgħat
konġunti;
Għadd ta’ attivitajiet konġunti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jorganizza laqgħa waħda tal-esperti talkooperazzjoni prattika dwar it-THB.

K2

Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jiżviluppa kooperazzjoni prattika speċifika u/
jew inizjattivi ta’ taħriġ u materjali dwar it-THB, inkluż dwar
l-identifikazzjoni, ir-riferiment u l-protezzjoni tal-vittmi tatTHB.

K1–K4

Għadd ta’ inizjattivi ta’ kooperazzjoni
prattika u/jew inizjattivi ta’ taħriġ u
materjal dwar it-THB
Użu tal-eżitu tal-inizjattivi ta’
kooperazzjoni prattika.

Linja baġitarja u ammont allokat

3202 Proċessi tal-kwalità: EUR 60 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għat-Taħriġ, il-Kwalità u l-Kompetenza
Esperta
1 SNE
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2.5. Lista tal-EASO tal-lingwi disponibbli
Lista tal-EASO tal-lingwi disponibbli
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jappoġġja lill-pajjiżi tal-UE+ sabiex ikollhom aċċess faċli għal-lingwi kollha disponibbli
fil-pajjiżi l-oħra tal-UE+ permezz tal-lista ta’ lingwi disponibbli.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jesplora soluzzjonijiet tekniċi fil-pajjiżi tal-UE+ sabiex jiffaċilita l-użu tal-lista ta’ lingwi
disponibbli.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

Reviżjoni u aġġornament tal-lista ta’ lingwi disponibbli
għall-interpretazzjoni, u monitoraġġ tal-użu tal-lista u
jiżviluppa fuljett ta’ informazzjoni għall-Istati Membri dwar
l-użu tal-lista ta’ lingwi disponibbli.

K1–K4

Għadd ta’ reviżjonijiet u aġġornamenti;
Għadd ta’ kuntatti stabbiliti bejn
il-pajjiżi tal-UE+ biex jużaw il-lista ta’
lingwi disponibbli;
Dejta miġbura dwar il-lingwi l-iżjed
mitluba għall-interpretazzjoni;
Fuljett ta’ informazzjoni żviluppat u
mqassam.

Organizzazzjoni ta’ mill-inqas laqgħa waħda mal-pajjiżi
tal-UE+ biex jiddiskutu soluzzjonijiet tekniċi għal iżjed użu
tal-lista ta’ lingwi disponibbli kif ukoll l-għoti sussegwenti
ta’ għodod tekniċi.

K2-K3

Għadd ta’ laqgħat;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat;
Għadd ta’ pajjiżi tal-UE+ li jużaw
l-għodda mogħtija.

Linja baġitarja u ammont allokat

3302 Appoġġ orizzontali għall-Istati Membri li jinsabu
taħt pressjoni partikolari: EUR 50 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operattiv
0.25 CA
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3. Appoġġ operattiv
3.1. Grupp ta’ Intervent dwar l-Asil
Grupp ta’ Intervent dwar l-Asil tal-EASO (AIP)
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jżomm grupp aġġornat ta’ esperti, iżomm linji ta’ komunikazzjoni miftuħa mal-Punti
ta’ Kuntatt Nazzjonali (NCPs) tal-Grupp ta’ Intervent dwar l-Asil (AIP) dwar il-kwistjonijiet kollha
pertinenti għall-esperti mobilizzati f’miżuri ta’ appoġġ u jipprovdi assistenza għall-kwistjonijiet
kollha relatati mal-kundizzjonijiet tal-mobilizzazzjoni ta’ dawk l-esperti.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jiżviluppa u jimplimenta sistema ta’ rispons għall-esperti mobilizzati u se jkompli
jiżviluppa l-proċess u l-għodod ta’ għarfien għall-esperti tal-AIP.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jorganizza mill-inqas żewġ laqgħat dwar ilkooperazzjoni prattika mal-NCPs tal-AIP fil-pajjiżi tal-UE+.

K2, K4

Għadd ta’ laqgħat;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jiżviluppa manwali għal appoġġ operattiv
orizzontali.

K1-K4

Għadd ta’ laqgħat;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Għadd ta’ manwali żviluppati u mqassma.

L-EASO se jiżviluppa u jimplimenta sistema ta’ rispons
għall-esperti mobilizzati.

K1-K4

Sistema ta’ mobilizzazzjoni ttestjata
u implimentata;
Grad ta’ sodisfazzjon tal-pajjiżi ospitanti
u mittenti tal-UE+ bis-sistema ta’
mobilizzazzjoni.

Linja baġitarja u ammont allokat

3301 Appoġġ orizzontali għall-Istati Membri li jinsabu
taħt pressjoni partikolari: EUR 250 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operazzjonali
0.5 AD, 0.5 CA
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3.2. Appoġġ operattiv
Appoġġ Imfassal Apposta/Speċjali
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jkompli jiżviluppa l-miżuri tiegħu ta’ appoġġ speċjali biex jassisti lill-pajjiżi tal-UE+
f’ċertu ħtiġijiet identifikati u speċifiċi relatati mat-traspożizzjoni u l-implimentazzjoni tal-acquis
dwar l-asil tal-UE.
Dan se jiġi tradott f’diversi azzjonijiet li jinkludu assistenza mfassla apposta, tisħiħ talkapaċitajiet, appoġġ speċifiku u proċessi speċjali ta’ kontroll tal-kwalità.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jipprovdi appoġġ imfassal apposta lil Ċipru.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

Il-parteċipazzjoni ta’ esperti f’Timijiet ta’ Appoġġ
Speċjali u miżuri oħra ta’ appoġġ f’Ċipru skont ilpjan ta’ appoġġ speċjali (SSP).

K1–K4

Għadd ta’ timijiet ta’ appoġġ speċjali mobilizzati;
Għadd ta’ miżuri oħra ta’ appoġġ;
Livell ta’ sodisfazzjon ta’ Ċipru bil-miżuri ta’
appoġġ;
Grad ta’ adozzjoni u implimentazzjoni tal-eżiti
tal-miżuri ta’ appoġġ.

Il-parteċipazzjoni ta’ esperti f’Timijiet ta’ Appoġġ
Speċjali u miżuri oħra ta’ appoġġ fil-Bulgarija
skont l-SSP.

K1-K4

Għadd ta’ Timijiet ta’ Appoġġ Speċjali
mobilizzati;
Għadd ta’ miżuri oħra ta’ appoġġ;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-Bulgarija bil-miżuri ta’
appoġġ;
Għadd ta’ uffiċjali/impjegati taċ-ċivil li jaħdmu
fil-qasam tal-asil u l-akkoljenza b’għarfien jew
ħiliet imtejba.

L-EASO se jipprovdi appoġġ imfassal apposta/
speċjali lill-Istat(i) Membru(i) rikjedenti b’ċerti
ħtiġijiet identifikati u speċifiċi relatati malimplimentazzjoni tal-acquis rivedut tal-UE dwar
l-asil, f’konformità mal-SSPs ffirmati.

K1-K4

Għadd ta’ SSPs ffirmati mid-Direttur Eżekuttiv
tal-EASO u l-pajjiżi rikjedenti tal-UE+;
Għadd ta’ miżuri ta’ appoġġ imfassal apposta/
speċjali implimentati;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-pajjiżi ospitanti tal-UE+;
Għadd ta’ politiki u prattiki ġodda f’awtorità
nazzjonali/Stat Membru partikolari stabbiliti
biex jimplimentaw l-acquis riformulat dwar l-asil

Linja baġitarja u ammont allokat

3302 Appoġġ f’Emerġenza: EUR 675 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operazzjonali
1.25 AD, 1 CA, 0.5 AST, 1 SNE
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Appoġġ f’emerġenza
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jipprovdi appoġġ f’emerġenza lill-pajjiżi tal-UE+ soġġetti għal pressjoni partikolari billi
jimmobilizza l-esperti tal-pajjiżi tal-UE+ fil-forma ta’ timijiet ta’ appoġġ għall-asil (ASTs) jew billi
jipprovdi appoġġ ieħor kif meħtieġ. L-EASO se jikkoopera ma’ korpi rilevanti fil-provvediment
tat-tali appoġġ, billi jagħti attenzjoni speċjali għall-kooperazzjoni operattiva mal-Frontex u ma’
partijiet interessati oħra biex jallinja l-miżuri ta’ appoġġ operattiv.
Fejn rilevanti, l-azzjonijiet ta’ appoġġ operattiv tal-EASO se jikkumplimentaw kwalunkwe azzjoni
li ssir fil-qafas tal-mekkaniżmu tal-Artikolu 33 tar-Regolament Dublin III.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jiżviluppa sistema ta’ rispons għall-pajjiżi tal-UE+ li jimmobilizzaw l-esperti u għallpajjiżi ospitanti tal-UE+ li jirċievu l-appoġġ, kif ukoll pjan ta’ azzjoni strateġiku għall-użu ta’
miżuri ta’ emerġenza fil-pajjiżi tal-UE+ biex jippromwovi l-kontroll tal-kwalità u l-impatt fit-tul
tar-riżultati tanġibbli tal-operazzjonijiet.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jipprovdi appoġġ f’emerġenza lill-pajjiżi tal-UE+
taħt pressjoni partikolari, biex itejjeb il-kapaċità u t-tħejjija
tagħhom għall-ġestjoni tas-sistemi tal-asil u l-akkoljenza
tagħhom f’konformità mal-pjanijiet operattivi ffirmati, u
jikkoopera mal-korpi rilevanti fl-għoti ta’ appoġġ f’emerġenza.

K1–K4

Għadd ta’ pjanijiet operattivi (OPs)
ffirmati jew implimentati;
Għadd ta’ ASTs mobilizzati;
Għadd ta’ miżuri oħra ta’ appoġġ;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-pajjiżi talUE+ li qed jirċievu l-appoġġ;
Grad ta’ implimentazzjoni tal-eżiti
tal-miżuri ta’ emerġenza;
Użu tar-riżultati tanġibbli.

L-EASO se jkompli jiżviluppa sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità
biex jiżgura l-kwalità u l-koerenza tar-riżultati tanġibbli flappoġġ f’emerġenza.

K1–K4

Sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità
żviluppata;
Użu tas-sistema;
Għadd ta’ riżultati tanġibbli ġġestiti
permezz tas-sistema.

L-EASO se joħloq qafas ta’ koordinazzjoni ma’ msieħba oħra
involuti fil-miżuri ta’ emerġenza u jiżviluppa pjan ta’ azzjoni
għall-użu tal-miżuri ta’ emerġenza.

K1 – K4

Għadd ta’ metodi tekniċi u għodod
żviluppati;
Użu tal-eżitu.

L-EASO se jorganizza mill-inqas sitt workshops dwar ilkooperazzjoni prattika u joħloq qafas ta’ koordinazzjoni malpajjiżi tal-UE+ u msieħba oħra involuti fil-miżuri ta’ emerġenza
sabiex ikompli jiġi żviluppat il-pjan ta’ azzjoni għall-appoġġ
f’emerġenza.

K2-K4

Għadd ta’ laqgħat;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

Linja baġitarja u ammont allokat

3302 Appoġġ f’emerġenza: EUR 821 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operazzjonali
1.25 AD, 0.5 AST, 1 SNE
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3.3. Rilokazzjoni
Rilokazzjoni
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jkompli jippromwovi, jiffaċilita u jikkoordina l-iskambju ta’ informazzjoni u l-aħjar
prattiki fir-rigward tar-rilokazzjoni fi ħdan l-UE.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jsegwi l-Forum Annwali dwar ir-Rilokazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea (KE).
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jorganizza mill-inqas laqgħa waħda ta’
kooperazzjoni prattika dwar ir-rilokazzjoni tal-benefiċjarji
tal-protezzjoni internazzjonali f’sinerġija mal-Forum
Annwali dwar ir-Rilokazzjoni tal-KE fl-2014

K2

Laqgħa organizzata;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jieħu sehem fil-Forum Annwali dwar irRilokazzjoni tal-KE u jsegwi l-konklużjonijiet tiegħu.

K4

Tip ta’ parteċipazzjoni;
Azzjonijiet ta’ segwitu implimentati.

L-EASO se jappoġġja miżuri ta’ rilokazzjoni possibbli
miftiehma fil-livell tal-UE.

K1–K4

Għadd u tip ta’ miżuri pprovduti.
Livell ta’ sodisfazzjon tal-partijiet
interessati involuti.

Linja baġitarja u ammont allokat

3204 Rilokazzjoni, risistemazzjoni u dimensjoni
esterna: EUR 30 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operattiv
0.25 CA
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3.4. Attivitajiet tal-ipproċessar konġunt
Attivitajiet tal-ipproċessar konġunt
EASO
Għan(ijiet)

Wara l-esperjenza tal-proġetti pilota dwar l-ipproċessar konġunt li saru fl-2014, b’mod partikolari
fil-qafas tat-Task Force għall-Mediterran, l-EASO se jwettaq evalwazzjoni tal-proġetti u jfassal
handbook dwar l-ipproċessar konġunt. Barra minn hekk, fl-2015 l-EASO se jikkoordina attivitajiet
addizzjonali tal-ipproċessar konġunt li jinvolvu diversi pajjiżi tal-UE+.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jwettaq evalwazzjoni tal-proġetti pilota u jibda bit-tfassil ta’ handbook dwar
l-ipproċessar konġunt.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jwettaq evalwazzjoni tal-proġetti pilota dwar
l-ipproċessar konġunt.

K2–K3

Evalwazzjoni mwettqa;
Użu tal-evalwazzjoni.

L-EASO se jfassal handbook dwar l-ipproċessar konġunt.

K3–K4

Handbook imfassal;
Użu tal-handbook fl-attivitajiet talipproċessar konġunt.

L-EASO se jikkoordina mill-inqas eżerċizzju wieħed ta’
pproċessar konġunt li jinvolvi l-esperti minn diversi pajjiżi
tal-UE+.

K1–K4

Għadd ta’ eżerċizzji organizzati;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-eżerċizzju.

L-EASO se jorganizza mill-inqas żewġ laqgħat bil-ħsieb
li jiżviluppa kooperazzjoni prattika dwar l-ipproċessar
konġunt.

K1, K3

Laqgħat organizzati;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jiġbor u jikkonsolida l-kompetenza esperta u
l-prattiki tal-pajjiżi tal-UE+ dwar l-ipproċessar konġunt.

K2–K4

Rapport prodott b’
rakkomandazzjonijiet rilevanti;
Livell ta’ sodisfazzjon bir-rapport;
Użu tar-rakkomandazzjonijiet tarrapport.

Linja baġitarja u ammont allokat

3302 Appoġġ f’emerġenza: EUR 225 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operattiv
0.5 AD, 0.5 SNE
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3.5. Sinerġiji bejn l-asil u l-migrazzjoni
Sinerġiji bejn l-asil u l-migrazzjoni
EASO
Għan(ijiet)

L-asil u l-politiki tal-protezzjoni internazzjonali jiffurmaw parti minn qafas legali usa’ tal-UE fil-qasam
tal-migrazzjoni. F’dan il-qafas, l-EASO se jrawwem koerenza fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet
fil-qasam tal-asil u l-migrazzjoni, f’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet rilevanti u n-netwerks
eżistenti.
F’dan ir-rigward, ir-ritorn tal-applikanti għall-asil li ma ngħatalhomx l-asil huwa meqjus bħala parti
integrali minn sistema effikaċi tal-asil. L-EASO se jesplora wkoll possibbiltajiet ta’ skambju ta’
informazzjoni u tal-aħjar prattiki biex jintegra l-elementi rilevanti għar-ritorn tal-applikanti għallasil li ma ngħatalhomx l-asil f’kollaborazzjoni mill-qrib mal-Grupp ta’ Esperti dwar ir-Ritorn finNetwerk Ewropew dwar il-Migrazzjoni (EMN REG). Madankollu, fid-dawl tar-responsabbiltajiet ta’
organizzazzjonijiet oħra fil-qasam tar-ritorn, l-EASO m’għandux il-ħsieb li jinvolvi ruħu fl-aspetti
operattivi tar-ritorn.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jorganizza laqgħat tal-esperti dwar il-kooperazzjoni prattika biex jintegra l-elementi
rilevanti għar-ritorn fis-sistemi tal-asil.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jorganizza mill-inqas żewġ laqgħat bil-ħsieb li
jintegra l-elementi rilevanti għar-ritorn fis-sistemi tal-asil.

K2, K3

Laqgħat organizzati;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

Linja baġitarja u ammont allokat

3302 Appoġġ f’emerġenza: EUR 60 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operattiv
0.75 AD, 0.25 CA
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3.6. Akkoljenza u integrazzjoni
Appoġġ għall-akkoljenza u l-integrazzjoni
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jkompli jiżviluppa l-kapaċità interna tiegħu biex jappoġġja lill-pajjiżi tal-UE+
b’attivitajiet li għandhom l-għan li jippromwovu kundizzjonijiet ta’ akkoljenza adegwati u miżuri
ta’ integrazzjoni, ibbażati fuq qafas żviluppat mill-EASO b’attenzjoni partikolari tingħata lillgruppi vulnerabbli.
L-attivitajiet se jitwettqu f’kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet u n-netwerks rilevanti (eż.
il-Pjattaforma Ewropea għall-Aġenziji tal-Akkoljenza (EPRA), in-netwerk tal-Kummissjoni ta’
punti ta’ kuntatt nazzjonali għall-Integrazzjoni) li diġà qed joperaw f’dan il-qasam.

Ġdid fl-2015

Fl-2015, l-EASO se jrawwem l-iskambju ta’ informazzjoni u tal-aħjar prattiki dwar is-sistemi ta’
akkoljenza u dwar il-miżuri ta’ integrazzjoni fil-qafas tas-SEKA. Il-kapaċità tal-pajjiżi tal-UE+
fl-ippjanar ta’ kontinġenza dwar l-akkoljenza għal influssi possibbli ta’ applikanti għall-asil se
tissaħħaħ u se jiġu esplorati l-possibbiltajiet li jiġi żviluppat proġett pilota għall-kondiviżjoni
tal-kapaċità ta’ akkoljenza.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jiżviluppa qafas ta’ kontinġenza b’fokus partikolari
fuq l-akkoljenza.

K1

Qafas żviluppat;
Użu tal-qafas.

L-EASO se jorganizza mill-inqas 3 laqgħat tal-esperti dwar ilkooperazzjoni prattika dwar is-sistemi u kundizzjonijiet ta’
akkoljenza.

K1–K4

Laqgħat organizzati;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jorganizza proġett pilota mmirat lejn il-kondiviżjoni
tal-kapaċità ta’ akkoljenza fl-UE.

K1–K4

Proġett pilota konkluż;
Livell ta’ sodisfazzjon/rispons mogħti
mill-pajjiżi parteċipanti tal-UE+;
Użu tal-eżitu ġġenerat mill-proġett
pilota.

L-EASO se jipprovdi appoġġ lill-pajjiżi tal-UE+ fl-ippjanar ta’
kontinġenza u fit-tħejjija għal influssi possibbli ta’ applikanti
għall-asil fil-kuntest tal-akkoljenza u se jorganizza workshop
wieħed ta’ kooperazzjoni prattika f’dan il-qasam.

K1–K4

Laqgħa organizzata;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħa;
Għadd ta’ miżuri ta’ appoġġ
implimentati;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-pajjiżi
ospitanti tal-UE+ bl-appoġġ
ipprovdut;
Użu tal-eżitu tal-appoġġ ipprovdut.

Linja baġitarja u ammont allokat

3302 Appoġġ f’emerġenza: EUR 210 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operazzjonali
0.5 AD, 0.5 SNE
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4. Appoġġ ta’ informazzjoni u analiżi
4.1. Sistema ta’ Informazzjoni u Dokumentazzjoni
Sistema ta’ Informazzjoni u Dokumentazzjoni
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jiżviluppa s-Sistema tiegħu ta’ Informazzjoni u Dokumentazzjoni (IDS) li tipprovdi
punt uniku ta’ informazzjoni dwar l-organizzazzjoni ta’ sistemi tal-asil u ta’ akkoljenza tal-pajjiżi
tal-EU+, kif ukoll ħarsa ġenerali lejn il-funzjonament prattiku tas-SEKA.
F’din l-IDS ġenerali, l-EASO se jkompli bil-passi biex jinkludi l-każistika dwar il-ġurisprudenza
Ewropea u tal-pajjiżi tal-UE+ rilevanti għad-dispożizzjonijiet tal-acquis tal-UE dwar l-asil.
Matul dan il-proċess, l-EASO se jqis is-sorsi kollha rilevanti ta’ informazzjoni inkluż il-bażijiet ta’
dejta rilevanti eżistenti u se jikkonsulta mal-partijiet interessati rilevanti, bħall-Qrati Ewropej,
Aġenziji oħra tal-UE, bħall-Frontex u l-FRA, organizzazzjonijietiInternazzjonali kompetenti,
b’mod partikolari l-UNHCR, l-akkademja u s-soċjetà ċivili.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jimmira li jibni pjattaforma tal-IT xierqa għal dan t’hawn fuq ibbażata fuq softwer
disponibbli kummerċjalment u jistabbilixxi netwerk tal-IDS ta’ rappreżentanti minn pajjiżi talUE+ li kapaċi jipprovdu d-dejta dwar tibdil fil-politika nazzjonali, il-proċedura u l-każistika.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jiġbor dejta regolari mill-pajjiżi tal-UE+ dwar ilfunzjonament tas-sistemi tal-asil tagħhom u tibdil rilevanti
fil-politika nazzjonali, il-proċeduri u l-każistika.

K1–K4

Għadd ta’ pajjiżi tal-UE+ li jipprovdu
d-dejta mitluba;
Perjodu ta’ żmien li fih tiġi pprovduta
d-dejta.

L-EASO se jkompli bl-IDS lejn l-istabbiliment ta’ bażi ta’ dejta
tal-każistika dwar il-ġurisprudenza Ewropea u tal-pajjiżi talUE+ relatata mal-acquis tal-UE dwar l-asil.

K1–K4

Għadd ta’ deċiżjonijiet nazzjonali u/
jew tal-UE magħżula u distribwiti;
Użu tat-taqsima tal-każistika tal-IDS.

L-EASO se jkompli bil-ħolqien ta’ paġni ta’ sommarju li jorbtu
ma’ dokumenti rilevanti annessi fl-IDS.

K1–K4

Għadd ta’ paġni ta’ sommarju
maħluqa;
Għadd ta’ dokumenti mehmuża;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-utenti.

L-EASO se jorganizza mill-inqas żewġ laqgħat ta’ kooperazzjoni
prattika dwar il-politiki u l-proċeduri tal-pajjiżi tal-UE+.

K1–K4

Għadd ta’ laqgħat li saru;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

Linja baġitarja u ammont allokat

3103 Sistema ta’ Informazzjoni u Dokumentazzjoni:
EUR 250 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Informazzjoni, id-Dokumentazzjoni
u l-Analiżi
1 AD, 1 CA, 0.5 AST
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4.2. Rapport annwali dwar is-sitwazzjoni tal-asil fl-UE
Rapport annwali dwar is-sitwazzjoni tal-asil fl-UE
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO għandu l-għan li jipprovdi stampa komprensiva tas-sitwazzjoni tal-asil fl-UE fuq bażi annwali
lil dawk li jfasslu l-politika nazzjonali u tal-UE u lil partijiet interessati. Ir-rapport huwa abbozzat
f’koordinazzjoni mar-rapport annwali tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni u l-asil u jqis
il-kontribut mis-soċjetà ċivili u l-akkademja.

Ġdid fl-2015

Ir-rapport annwali dwar l-asil se jinkludi analiżi ġdida bbażata fuq id-dejta miġbura taħt l-Istadju II
tal-EPS u biex itejjeb il-viżwalizzazzjoni tad-dejta u l-istandards editorjali.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015
L-EASO se jħejji abbozz, jadotta u jippubblika r-rapport
annwali dwar is-sitwazzjoni tal-asil fl-UE.

Meta
K2

Indikaturi
Rapport annwali adottat u ppublikat;
Għadd ta’ partijiet interessati jipprovdu
kontribut għar-rapport annwali;
Użu tar-Rapport Annwali.

Linja baġitarja u ammont allokat

3101 Rapport annwali dwar l-asil: EUR 130 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Informazzjoni, id-Dokumentazzjoni
u l-Analiżi
4 AD
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4.3. Sistema ta’ Twissija bikrija u ta’ Tħejjija (EPS)
Sistema ta’ Twissija bikrija u ta’ Tħejjija (EPS)
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jkompli jiżviluppa s-Sistema tiegħu ta’ Twissija bikrija u ta’ Tħejjija (EPS) li għandha
l-għan li tipprovdi lill-pajjiżi tal-UE+,l-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
u l-Kummissjoni Ewropea b’informazzjoni preċiża u fil-ħin u analiżi dwar il-flussi tal-applikanti
għall-asil lejn l-UE u fl-UE u dwar il-kapaċità tal-pajjiżi tal-UE+ li jindirizzawhom.
L-EPS se tagħti informazzjoni lill-mekkaniżmu ta’ twissija bikrija, ta’ tħejjija u ta’ ġestjoni ta’ kriżi
pprovdut fl-Artikolu 33 tar-Regolament Dublin III.

Ġdid fl-2015

Fl-2015, l-EASO se jiġbor u janalizza dejta fuq bażi regolari taħt l-indikaturi tal-Istadju II tal-EPS
u jissuġġerixxi u jeżamina l-fattibbiltà tal-indikaturi għall-Istadju III. L-EASO għandu l-għan li
juża għodod ta’ softwer ta’ statistika u tas-sistema ta’ informazzjoni ġeografika (GIS) biex itejjeb
l-analiżi u l-viżwalizzazzjoni. L-EASO se jifforma gruppi ta’ konsulenza mill-membri tal-Grupp
għall-Provvista tal-Istatistika (GPS) dwar kwistjonijiet ewlenin.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jiġbor dejta regolari mill-pajjiżi tal-UE+ skont
l-indikaturi tal-Istadju II.

K1–K4

Għadd ta’ pajjiżi tal-UE+ li jipprovdu
d-dejta mitluba;
Perjodu ta’ żmien li fih tiġi pprovduta
d-dejta.

L-EASO se jipproduċi rapporti regolari (kull xahar jew kull tliet
xhur).

K1–K4

Għadd ta’ rapporti;
Il-perjodu ta’ żmien li matulu jiġu
pprovduti r-rapporti;
Użu tar-rapporti.

L-EASO se jipproduċi rapporti ad hoc.

K1–K4

Għadd ta’ rapporti;
Użu tar-rapporti.

L-EASO se jorganizza sa żewġ laqgħat tal-GPS.

K2, K4

Għadd ta’ laqgħat;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħa.

L-EASO se joħloq gruppi ta’ konsulenza dwar aspetti ewlenin
tas-SEKA.

K1–K4

Għadd u tip ta’ gruppi maħluqa;
Għadd u kwalità ta’ prodotti analitiċi.

L-EASO se jħejji proposta tal-Istadju III tal-EPS mal-partijiet
interessati ewlenin.

K1–K4

Għadd ta’ indikaturi.

Linja baġitarja u ammont allokat

3102 Twissija bikrija u analiżi tad-dejta: EUR 300 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Informazzjoni, id-Dokumentazzjoni
u l-Analiżi
3 AD, 2CA, 2 SNE
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5. Appoġġ ta’ pajjiżi terzi
5.1. Dimensjoni Esterna
0
Dimensjoni esterna
EASO
Għan(ijiet)

F’konformità mal-istrateġija tal-azzjoni esterna tiegħu adottata fl-2014, l-EASO se jagħmel kull
sforz biex jappoġġja d-dimensjoni esterna tas-SEKA bi qbil mal-Kummissjoni Ewropea u fil-qafas
tal-politika tal-UE dwar ir-relazzjonijiet esterni.
L-EASO se jiffinalizza l-proġett tiegħu tal-iStrument Ewropew ta’Viċinat u Sħubija (ENPI) mal-Ġordan,
it-Tuneżija u l-Marokk sa Lulju 2015. Barra minn hekk, l-EASO se jappoġġja t-tisħiħ tal-kapaċitajiet
fis-sistemi tal-asil u tal-akkoljenza tal-pajjiżi terzi ġirien ewlenin tal-UE, kif ukoll il-programmi ta’
żvilupp u protezzjoni reġjonali (RDPPs).
L-EASO se jikkoopera, fejn meħtieġ, mal-partijiet interessati rilevanti, bħal Aġenziji oħra tal-UE
u Organizzazzjonijiet Internazzjonali kompetenti, b’mod partikolari l-UNHCR fl-implimentazzjoni
ta’ dawn l-attivitajiet.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jkompli jesplora kif jista’ jappoġġja t-tisħiħ tal-kapaċitajiet f’Pajjiżi Terzi taħt il-qafas
tal-Istrateġija ta’ Azzjoni Esterna tal-EASO.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jorganizza mill-inqas 2 workshops
ta’ kooperazzjoni prattika man-Netwerk tadDimensjoni Esterna tal-pajjiżi tal-UE+ biex ikompli
jiżviluppa l-azzjonijiet tad-dimensjoni esterna talEASO għall-appoġġ ta’ pajjiżi terzi.

K2, K4

Għadd ta’ workshops organizzati;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-workshops.

L-EASO se jiffinalizza l-implimentazzjoni talproġett tal-ENPI mat-Tuneżija, il-Marokk u
l-Ġordan u se jippreżenta t-tagħlimiet meħuda
mill-implimentazzjoni tiegħu u jibni fuq dawn
it-tagħlimiet għal iżjed appoġġ fil-futur f’dan ilqasam. (5)

K1–K3

Għadd ta’ attivitajiet implimentati;
Grad ta’ implimentazzjoni tal-attivitajiet
ippjanati u tal-baġit;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-Pajjiżi Terzi kkonċernati;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-partijiet interessati
involuti;
Għadd ta’ attivitajiet li jirriżultaw u li jistgħu jiġu
identifikati.

L-EASO se jiżviluppa mill-inqas żewġ azzjonijiet
tad-dimensjoni esterna, inkluż attivitajiet ta’
tisħiħ tal-kapaċitajiet, ma’ pajjiżi terzi ġirien
immirati identifikati f’konformità mal-approċċ
globali għall-migrazzjoni u l-mobbiltà u bi qbil
mal-Kummissjoni Ewropea

K1–K4

Għadd ta’ azzjonijiet tad-dimensjoni esterna
identifikati u implimentati;
Għadd ta’ Pajjiżi Terzi involuti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-Pajjiżi Terzi involuti.

(5) Il-proġett tal-ENPI se jiġi implimentat b’approprjazzjonijiet indikati wara ftehim ta’ għotja mad-DĠ Devco.
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Prestazzjoni
Attivitajiet tal-EASO fl-2015
L-EASO se jappoġġja l-implimentazjoni tal-RDPPs
u azzjonijiet oħra rilevanti għal soluzzjonijiet
fit-tul f’pajjiżi terzi (eż. workshops reġjonali ta’
kooperazzjoni prattika ma’ pajjiżi terzi fil-mira u
pajjiżi tal-UE+).

K1–K4

Għadd ta’ RDPPs bl-involviment tal-EASO;
Għadd u tip ta’ miżuri ta’ appoġġ implimentati;
Għadd ta’ laqgħat;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti / partijiet
interessati;
Użu tal-eżitu tal-laqgħa;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-partijiet interessati
involuti.

Linja baġitarja u ammont allokat

3204 Rilokazzjoni, risistemazzjoni u dimensjoni esterna:
EUR 250 000
4101 Kollaborazzjoni tal-pajjiżi tal-PEV mal-EASO (indikata):
EUR 322 681

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operazzjonali
0.75 AD, 0.5 CA
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5.2. Risistemazzjoni
Risistemazzjoni
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jkollu rwol ta’ koordinazzjoni/koordinament fl-iskambju ta’ informazzjoni u azzjonijiet
oħra dwar ir-risistemazzjoni li jkunu ttieħdu mill-pajjiżi tal-UE+ b’kooperazzjoni mal-UNHCR
u l-Organizzazzjoni Intetrnational għal Migrazzjoni (IOM).
B’kooperazzjoni mal-UNHCR u l-IOM, l-EASO se jippromwovi l-koordinazzjoni bejn il-pajjiżi
tal-UE+ biex jiksbu l-miri maqbula tar-risistemazzjoni, mhux biss f’termini ta’ sottomissjonijiet
imma anke f’termini ta’ tluq effettiv lejn l-UE. L-EASO għandu l-għan li jsaħħaħ ir-rwol tal-UE
f’dan il-qasam, b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, bl-għan li jintlaħqu l-ħtiġijiet ta’
protezzjoni internazzjonali tar-refuġjati f’pajjiżi terzi u tintwera solidarjetà mal-pajjiżi ospiti
tagħhom.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jappoġġja l-implimentazzjoni ta’ programm konġunt tal-UE dwar ir-risistemazzjoni.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jorganizza mill-inqas laqgħa waħda tal-esperti
tal-kooperazzjoni prattika dwar ir-risistemazzjoni f’sinerġija
mad-diversi inizjattivi oħra tal-UE u internazzjonali dwar irrisistemazzjoni.

K1-K3

Għadd ta’ laqgħat tal-esperti
organizzati;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon talparteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

L-EASO se jiżviluppa metodoloġiji u għodod għat-tisħiħ tal-ħila
tal-pajjiżi tal-UE+ sabiex jirrisistemaw lir-refuġjati u jippromwovu
l-kooperazzjoni taħt il-programm konġunt tal-UE dwar irrisistemazzjoni.

K1–K4

Għadd ta’ metodoloġiji u għodod
żviluppati.
Użu tal-metodoloġiji u l-għodod.

Linja baġitarja u ammont allokat

3204 Rilokazzjoni, risistemazzjoni u
dimensjoni esterna: EUR 220 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operazzjonali
0.5 AD, 0.25 CA
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6. I l-qafas, in-netwerk u l-organizzazzjoni
tal-EASO
6.1. Bord ta’ Tmexxija
L-istruttura interna amministrattiva u ta’ governanza tal-EASO tikkonsisti f’Bord ta’ Tmexxija u Direttur Eżekuttiv.
Il-Bord ta’ Tmexxija huwa l-korp ta’ governanza u l-ippjanar tal-EASO. Il-funzjonijiet ewlenin tiegħu fl-2015 jinkludu
l-adozzjoni tal-programmi ta’ ħidma u r-rapporti annwali tal-EASO u l-adozzjoni tal-baġit. Barra minn hekk, il-Bord
ta’ Tmexxija jiżgura li l-EASO jwettaq id-dmirijiet tiegħu b’mod effikaċi.
Bord ta’ Tmexxija
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO għandu l-għan li jiżgura li l-Bord ta’ Tmexxija tiegħu jkompli jaqdi b’mod effikaċi u
effiċjenti l-kompiti tiegħu bħala korp ta’ tmexxija u ppjanar tal-EASO.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jorganizza tliet laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija
bil-possibilità li jkun hemm laqgħat addizzjonali dwar
l-inizjattiva tal-president jew wara li ssir talba minn terz
tal-membri tiegħu.

K2–K4

Għadd ta’ laqgħat;
Għadd ta’ parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħat.

Linja baġitarja u ammont allokat

2306 Nfiq għal-laqgħat amministrattivi interni u
esterni: EUR 200 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Uffiċċju Eżekuttiv
0.5 AD, 0.5 CA

Id-Direttur Eżekuttiv huwa/hija indipendenti fil-qadi ta’ dmirijietu/ha u huwa/hija r-rappreżentant legali tal-EASO.
Id-Direttur Eżekuttiv t/jeżerċita r-responsabbiltajiet tiegħu/tagħha għall-ġestjoni amministrattiva tal-EASO u għallimplimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma u tad-deċiżjonijiet tal-Bord ta’ Tmexxija.
Id-Direttur Eżekuttiv huwa/hija appoġġjat/a mill-Kapijiet tal-Unità/Ċentru, l-Uffiċjal tal-Kontabbiltà u minn Uffiċċju
Eżekuttiv. Fl-2015 mhuwa previst l-ebda tibdil fl-istruttura interna tal-EASO, li se tkun komposta minn erba’ Unitajiet/
Ċentri, jiġifieri:
• l-Unità għall-Affarijiet Ġenerali u l-Amministrazzjoni (GAAU);
• iċ-Ċentru għall-Informazzjoni, id-Dokumentazzjoni u l-Analiżi (CIDA);
• iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operattiv (COS);
• iċ-Ċentru għat-Taħriġ, il-Kwalità u l-Kompetenza Esperta (CTQE).
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6.2.1. Kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
u l-Kummissjoni Ewropea
Bħala aġenzija regolatorja deċentralizzata tal-UE li għandha l-istruttura ta’ governanza tagħha, l-EASO jaġixxi fi ħdan ilpolitiki u l-qafas istituzzjonali tal-UE. F’dan il-kuntest, ir-responsabbiltà politika għall-qasam tal-asil hija tal-Kummissarju
Ewropew responsabbli mill-affarijiet interni u għaldaqstant jeżistu rabtiet qawwija ta’ kooperazzjoni mal-Kummissjoni
Ewropea fir-rigward tal-attivitajiet kollha tal-EASO. Fl-2015, il-Kummissjoni Ewropea se tiġi mistiedna tagħti l-opinjoni
tagħha dwar dokumenti speċifiċi li għandhom jiġu adottati mill-Bord ta’ Tmexxija tal-EASO b’konformità maddispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament EASO. Matul l-2015, se jsiru laqgħat regolari fil-livelli kollha u konferenzi
bil-vidjo regolari mad-DĠ għall-Affarijiet Interni relatati mal-politiki. Barra minn hekk, matul l-2015, l-EASO se jkompli
jorganizza workshops prattiċi spalla ma’ spalla mal-laqgħat tal-Kumitati ta’ Kuntatt. Addizzjonalment, l-EASO se
jikkoordina mal-Kummissjoni Ewropea l-abbozzar ta’ rapporti. Għall-informazzjoni kollha meħtieġa biex jabbozzaw
rapporti bħar-rapport annwali tal-EASO, l-EASO u n-Netwerk Ewropew dwar il-Migrazzjoni (EMN) se jisiltu mill-istess
dejta mill-pajjiżi tal-UE+ . L-EASO se jipparteċipa fil-laqgħat EMN NCP u l-Bord tat-Tmexxija tiegħu u laqgħat tematiċi
rilevanti. Barra minn hekk, fl-2015 l-EASO se jfittex li jikkonkludi Memorandum ta’ Qbil mal-Eurostat.
B’konformità mar-Regolament EASO, l-EASO se jibgħat il-programm ta’ ħidma annwali tiegħu u r-rapport tal-attività
annwali tiegħu lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea. Id-Direttur Eżekuttiv
huwa mistieden regolarment biex jirrapporta lill-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni rigward is-SEKA. Barra minn
hekk, id-Direttur Eżekuttiv huwa mistieden jippreżenta l-programm ta’ ħidma tal-EASO, kif ukoll suġġetti speċifiċi
relatati mal-ħidma tal-EASO, lill-Parlament Ewropew.
Fl-2015, l-EASO se jkollu rwol ta’ appoġġ fil-qafas finanzjarju pluriennali u l-arranġamenti l-ġodda dwar il-finanzjament
tal-UE fil-qasam tal-asil u l-migrazzjoni. F’dan ir-rigward, l-EASO se jipprovdi informazzjoni dwar prijoritajiet operattivi
tal-UE u dwar prijoritajiet speċifiċi tal-pajjiżi tal-UE+ li jistgħu jiġu kkunsidrati għall-finanzjament immirat.
L-EASO se jissodisfa r-rwol istituzzjonali tiegħu fil-kuntest tal-mekkaniżmu previst fl-Artikolu 33 tar-Regolament
Dublin III billi jieħu azzjoni u jinforma lill-istituzzjonijiet rilevanti involuti fil-passi differenti tal-mekkaniżmu.

6.2.2. Kooperazzjoni mal-UNHCR u organizzazzjonijiet internazzjonali oħra
Meta jaqdi dmirijietu, l-EASO jaġixxi b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għarRifuġjati (UNHCR) u ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali u intergovernattivi rilevanti oħrajn.
Fir-rigward tal-UNHCR, l-EASO jikkoopera mill-qrib ma’ u jinvolvi lill-UNHCR fl-oqsma kollha koperti mir-Regolament
tal-EASO. Fl-2013, l-EASO u l-UNCHR iffirmaw arranġament tax-xogħol. Fuq dik il-bażi, fl-2015 l-EASO se jibni fuq
il-kooperazzjoni msaħħa, b’mod partikolari fl-oqsma tat-taħriġ, il-proċessi tal-kwalità, il-persuni minorenni mhux
akkumpanjati, ir-risistemazzjoni, id-dimensjoni esterna tas-SEKA u fil-qasam ta’ appoġġ speċjali u f’emerġenza. Ilkooperazzjoni strutturata se tkompli fl-oqsma kollha. Il-UNHCR jieħu sehem fil-Bord ta’ Tmexxija tal-EASO bħala
membru li ma għandux vot u fejn rilevanti, se jkun mistieden għal-laqgħat tal-partijiet ta’ ħidma tal-EASO. Barra minn
hekk, ta’ min jisħaq li l-UNHCR għandu uffiċċju ta’ kollegament permanenti għall-EASO ibbażat f’Malta.
Matul l-2015, l-EASO se jkollu kuntatt mill-qrib ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali u intergovernattivi rilevanti
oħrajn li jaħdmu fl-oqsma tal-asil, bħall-Kunsill tal-Ewropa, id-Diretturi Ġenerali tal-Konferenza dwar is-Servizzi
tal-Immigrazzjoni (GDISC), il-Konsultazzjonijiet Intergovernattivi dwar il-Migrazzjoni, l-Asil u r-Rifuġjati (IGC)
u l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni (IOM). Rigward il-Kunsill tal-Ewropa u l-IOM, fl-2015 l-EASO
se jiskambja l-opinjonijiet regolarment u se jikkontribwixxi għall-ħidma tagħhom. Fir-rigward tal-GDISC, l-EASO se
jikkontribwixxi b’mod attiv għall-ħidma tiegħu, billi jieħu sehem f’diversi konferenzi u workshops tal-GDISC, filwaqt
li, fuq il-bażi ta’ skambju ta’ ittri mal-IGC, l-EASO se jkun mistieden regolarment għal ħafna mill-gruppi ta’ ħidma
tal-IGC u d-Direttur Eżekuttiv se jkun mistieden għas-serje sħiħa tal-IGC.

6.2.3. Kooperazzjoni mal-aġenziji tal-UE u l-aġenziji tal-ĠAI
Netwerk tal-aġenziji tal-UE
L-EASO jippromwovi kooperazzjoni soda mal-aġenziji l-oħra tal-UE bħala membru tan-Netwerk ta’ Koordinazzjoni
bejn l-Aġenziji.
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Fl-2015, b’kooperazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea, l-EASO se jkompli jimplimenta l-approċċ komuni dwar l-aġenziji
deċentralizzati tal-UE u l-pjan direzzjonali tiegħu.
L-EASO se jieħu sehem fl-attivitajiet rilevanti organizzati fl-2015 fil-kuntest tan-netwerk ta’ prestazzjoni u n-Netwerk
Ġuridiku bejn l-Aġenziji (IALN), li l-EASO ngħaqad miegħu b’mod formali fl-2013.
Netwerk tal-aġenziji tal-ĠAI
L-EASO huwa wkoll membru tal-kooperazzjoni bejn l-aġenziji għall-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni (ĠAI), flimkien malFrontex, l-FRA, l-Europol, l-Eurojust, is-CEPOL, l-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala
Kbira fl-Ispazju ta’ Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA), iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza
fuq id-Droga (EMCDDA), l-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) u l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi
(OLAF). Fl-2015, l-EASO se jieħu sehem fin-netwerk tal-aġenziji tal-ĠAI u jikkontribwixxi għall-attivitajiet tiegħu.
Frontex
Fuq il-bażi tal-arranġament tax-xogħol iffirmat mill-Frontex u l-EASO f’Settembru 2012, il-kooperazzjoni eżistenti se
tkompli matul l-2015. Il-Frontex u l-EASO se jkomplu bl-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni sostenibbli fuq programmi
ta’ taħriġ, inizjattivi tal-kwalità, kondiviżjoni ta’ dejta u analiżi fil-kuntest tas-Sistema ta’ Twissija Bikrija u ta’ Tħejjija u
s-COI. Barra minn hekk, l-EASO se jrawwem il-kooperazzjoni mal-Frontex f’appoġġ operattiv billi jikkoordinaw l-isforzi
meta jipprovdu appoġġ lill-pajjiżi tal-UE+ u billi jesploraw iżjed sinerġiji fil-ġestjoni tal-fruntieri u fl-identifikazzjoni ta’
ħtiġijiet għall-protezzjoni internazzjonali. Fl-2015, l-EASO se jibni fuq il-kooperazzjoni tiegħu mal-Frontex fl-iżvilupp
ta’ attivitajiet rilevanti fil-qasam tad-dimensjoni esterna. Il-Frontex u l-EASO se jżommu l-kooperazzjoni tagħhom
fir-rigward tal-attivitajiet ta’ xulxin vis-à-vis is-soċjetà ċivili, inkluż fil-kuntest tal-fora konsultattivi rispettivi tagħhom.
Fl-2015, l-EASO se jkompli jieħu sehem bħala osservatur tal-Forum Konsultattiv tal-Frontex.
FRA
Fl-2015, l-FRA u l-EASO se jibnu fuq il-kooperazzjoni eżistenti f’konformità mal-arranġament tax-xogħol iffirmat miż-żewġ
aġenziji f’Ġunju 2013. L-FRA u l-EASO se jkomplu jikkondividu l-informazzjoni, jipprovdu kontribut għall-attivitajiet tarriċerka u jikkondividu metodoloġiji tar-riċerka u tal-ġbir tad-dejta. Iż-żewġ organizzazzjonijiet se jkomplu bil-kooperazzjoni
tagħhom fil-qasam tat-taħriġ, isaħħu l-iskambju tal-aħjar prattiki, l-informazzjoni u l-kompetenza esperta fir-rigward taddrittijiet fundamentali. Fl-2015, se tissokta l-kooperazzjoni fir-rigward tal-attivitajiet konsultattivi ta’ xulxin.
eu-LISA
L-EASO u eu-LISA se jibdew jimplimentaw l-attivitajiet dettaljati fl-arranġament tax-xogħol iffirmat miż-żewġ aġenziji
f’Novembru 2014.
L-EASO se jkompli wkoll ikollu kuntatti u relazzjonijiet reċiproċi fuq livell bilaterali ma’ aġenziji oħra rilevanti tal-UE,
b’mod partikolari permezz tal-kanali tal-kooperazzjoni bejn l-aġenziji tal-ĠAI.

6.2.4. Kooperazzjoni mal-akkademja u l-membri tat-tribunali u l-qrati
L-EASO jiddedika attenzjoni speċjali għar-relazzjonijiet mad-dinja akkademika u mal-membri tat-tribunali u l-qrati
Ewropej u tal-pajjiżi tal-UE+.
Fl-2015, id-dinja akkademika se tkun involuta fil-ħidma tal-EASO permezz ta’ modi differenti, inklużi l-attivitajiet
għall-iżvilupp tat-taħriġ u se jkompli jkollha rwol ewlieni fil-Forum Konsultattiv u l-laqgħat tal-esperti.
Matul l-2015, l-EASO u l-membri tat-tribunali u l-qrati se jikkooperaw mill-qrib, inkluż permezz tal-Assoċjazzjoni
Internazzjonali tal-Imħallfin tal-Liġi dwar ir-Rifuġjati (IARLJ) u l-kapitlu Ewropew tiegħu, kif ukoll mal-Assoċjazzjoni
tal-Imħallfin Amministrattivi Ewropej (AEAJ).
L-attivitajiet konkreti relatati mal-kooperazzjoni mal-akkademja u l-membri tat-tribunali u l-qrati, li se jiġu żviluppati
matul l-2015 diġà ġew definiti fit-Taqsima 2.4.1.
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6.3. Forum Konsultattiv
Il-Forum Konsultattiv jikkostitwixxi mekkaniżmu għall-iskambju ta’ informazzjoni u l-ġbir tal-għarfien bejn l-EASO
u l-partijiet interessati rilevanti. Matul l-aħħar erba’ snin, l-EASO saħħaħ ir-relazzjoni tiegħu mas-soċjetà ċivili u talab
il-kontribut tagħha dwar diversi temi. Tul l-2015, b’konformità mal-kalendarju ta’ konsultazzjoni tal-EASO għall-2015,
l-EASO se jkompli jikkonsulta organizzazzjonijiet rilevanti dwar temi speċifiċi, permezz tal-użu tal-kriterji tal-għażla
definiti fil-pjan operattiv tal-Forum Konsultattiv. L-EASO se jikkonsulta wkoll lis-soċjetà ċivili matul il-fażi kollha talabbozzar tal-programm ta’ ħidma għall-2016, ir-rapport annwali u prodotti oħra permezz tal-użu ta’ firxa ta’ għodod
li kienu meqjusa adattati u sa issa effiċjenti.
Tul l-2015, l-EASO se jkompli jiżviluppa l-pjattaforma elettronika tiegħu ta’ konsultazzjoni. L-Internet se jkompli jkun
l-istrument ewlieni għall-konsultazzjoni mas-soċjetà ċivili. Se jiġu organizzati attivitajiet speċifiċi ta’ konsultazzjoni
għal gruppi mmirati, bħall-membri tat-tribunali u l-qrati. Fuq il-bażi tal-esperjenza mill-avvenimenti fl-2012, l-2013
u l-2014, l-EASO se jorganizza konferenza miftuħa għas-soċjetà ċivili u laqgħa plenarja fir-raba’ kwart tal-2015.
Attivitajiet tal-Forum Konsultattinv tal-EASO
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO se jimpenja ruħu fi djalogu reċiproku mal-organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà ċivili
sabiex jikkondividu l-kompetenza esperta u l-esperjenzi.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se jikkonsulta lill-organizzazzjonijiet rilevanti tassoċjetà ċivili.

K1–K4

Għadd u tip ta’ konsultazzjonijiet imwettqa;
Għadd ta’ organizzazzjonijiet ikkonsultati;
Għadd ta’ kontributi li waslu;
Użu tal-kontributi li waslu.

L-EASO se jorganizza l-laqgħa plenarja annwali talForum Konsultattiv.

K4

Laqgħa plenarja organizzata;
Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħa plenarja.

Parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili
fil-konferenza annwali tal-EASO.

K4

Għadd ta’ parteċipanti millorganizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti.

L-iżvilupp ta’ pjattaforma ta’ konsultazzjoni elettronika.

K1–K4

Għadd ta’ konsultazzjonijiet imnedija
dwar il-pjattaforma ta’ konsultazzjoni
elettronika;
Għadd ta’ kontributi li waslu;
Użu tal-kontributi li waslu.

Linja baġitarja u ammont allokat

3401 Kooperazzjoni mal-imsieħba u l-partijiet interessati
EUR 150 000

Riżorsi umani u persunal allokat

Uffiċċju Eżekuttiv
0.5 AD, 0.5 CA
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6.4. Komunikazzjoni
L-EASO se jibni fuq l-isforzi ta’ komunikazzjoni pubbliċi tiegħu tal-2013–14 sabiex jippromwovi r-rwol, il-valuri,
l-attivitajiet u l-ħidma tal-Aġenzija ggwidati mill-prinċipji deskritti fl-istrateġija ta’ komunikazzjoni tiegħu. L-attivitajiet
ta’ komunikazzjoni tal-EASO se jkollhom l-għan ukoll li jsaħħu l-kooperazzjoni prattika bejn il-pajjiżi tal-UE+. Il-kanal
ta’ komunikazzjoni prinċipali tal-EASO, il-websajt tal-EASO (http://www.easo.europa.eu), se jkun ikkumplimentat
minn firxa ta’ kanali oħrajn li jenfasizzaw il-messaġġi ewlenin tal-EASO, speċjalment:
• l-appoġġ huwa l-missjoni tagħna;
• inpoġġu s-solidarjetà fil-prattika;
• valuri komuni, kwalità u solidarjetà;
• l-EASO huwa ċentru ta’ kompetenza esperta fil-qasam tal-asil; kif ukoll
• nipprovdu valur miżjud għall-UE u għall-pajjiżi tal-UE+.
Il-messaġġi ewlenin tal-EASO se jkunu kkomunikati b’mod trasparenti permezz ta’ diversi kanali sabiex jiżguraw li
jintlaħqu mill-udjenza l-aktar wiesgħa possibbli u għaldaqstant tiżdied il-leġittimità tiegħu. Il-websajt tal-EASO se
tkun iċ-ċentru tal-isforzi ta’ komunikazzjoni tiegħu. L-EASO se jfittex modi kif jiżviluppa u jimmodernizza iktar ilwebsajt tiegħu b’konformità mar-rispons tal-utenti u bl-użu tal-aħjar prattiki ta’ websajts simili. Kanali oħra jinkludu:
• l-istampa miktuba u awdjoviżiva;
• parteċipazzjoni f’avvenimenti (bħal open days tal-UE, laqgħat ta’ smigħ pubbliku u avvenimenti oħra inklużi
okkażjonijiet kbar u politikament importanti);
• preżentazzjonijiet u wirjiet tax-xogħol u l-attivitajiet tal-EASO;
• pubblikazzjonijiet u rapporti;
• bulettin ta’ kull xahar tal-EASO;
• stqarrijiet għall-istampa; kif ukoll
• siltiet mill-gazzetti ta’ kuljum (għal użu intern).
Wieħed mill-objettivi ta’ komunikazzjoni ewlenin tal-EASO huwa li jilħaq lill-uffiċjali kollha tal-asil u l-akkoljenza
fil-pajjiżi tal-UE+ sabiex jiżgura li jkunu konxji tal-prodotti ewlenin tagħna u jkollhom aċċess għalihom, inkluż ilpubblikazzjonijiet u l-istqarrijiet għall-istampa.
Attivitajiet ta’ komunikazzjoni tal-EASO
EASO
Għan(ijiet)

L-EASO għandu l-għan li jikkomunika u jippromwovi r-rwol, il-valuri, l-attivitajiet u l-ħidma talaġenzija b’konformità mal-istrateġija ta’ komunikazzjoni tal-EASO.
L-EASO se jiffoka fuq il-kompitu tal-aġenzija li tiffaċilita, tikkoordina u ssaħħaħ il-kooperazzjoni
prattika fost il-pajjiżi tal-UE+ dwar il-ħafna aspetti tal-asil.

Ġdid fl-2015

L-EASO se jtejjeb il-websajt tiegħu u jkompli jtejjeb il-kanali ta’ komunikazzjoni tiegħu.
Prestazzjoni

Attivitajiet tal-EASO fl-2015

Meta

Indikaturi

L-EASO se joħroġ mill-inqas 10 edizzjonijiet talbulettin tiegħu u jżid l-għadd ta’ abbonati għallbulettin.

K1–K4

Għadd ta’ edizzjonijiet tal-bulettin tal-EASO;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-abbonati;
Perċentwal ta’ żieda fl-abbonati tal-bulettin.

L-EASO se jorganizza laqgħa ta’ informazzjoni u
netwerking għall-multiplikaturi tal-komunikazzjoni
tiegħu.

K3–K4

Għadd ta’ parteċipanti;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-parteċipanti;
Użu tal-eżitu tal-laqgħa.
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Prestazzjoni
Attivitajiet tal-EASO fl-2015
L-EASO se jorganizza l-Jum tal-Informazzjoni.

Meta
K2

Indikaturi
Għadd ta’ desks tal-informazzjoni;
Għadd ta’ uffiċjali tal-EASO jipprovdu
preżentazzjonijiet;
Għadd ta’ pajjiżi parteċipanti tal-UE+.

L-EASO se joħroġ mill-inqas 10 stqarrijiet għallistampa.

K1–K4

Għadd ta’ stqarrijiet għall-istampa;
Użu tal-istqarrijiet għall-istampa.

Monitoraġġ tal-kopertura tal-istampa tal-EASO u
l-pubblikazzjoni tal-iktar artikli importanti fuq ilwebsajt.

K1–K4

Għadd ta’ punti inklużi fl-arkivju tal-istampa;
Numru ta’ artikli ppubblikati fuq il-websajt.

L-EASO se joħroġ siltiet mill-gazzetti ta’ kuljum
interni.

K1–K4

Għadd ta’ siltiet mill-gazzetti ta’ kuljum
interni;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-qarrejja.

L-EASO se jorganizza tal-inqas sitt intervisti ta’ livell
għoli mal-istampa.

K1–K4

Għadd ta’ intervisti ta’ livell għoli malistampa.

L-EASO se jikkoordina u jiżgura li l-pubblikazzjonijiet
u t-traduzzjonijiet tiegħu huma tal-ogħla kwalità.

K1–K4

Għadd ta’ pubblikazzjonijiet u traduzzjonijiet;
Użu tal-pubblikazzjonijiet tal-EASO;
Livell ta’ sodisfazzjon tal-utenti.

L-EASO se jiżgura implimentazzjoni sħiħa tal-identità
viżiva tal-EASO.

K1–K4

Użu tal-identità viżiva tal-EASO.

Żieda fl-għadd ta’ viżitaturi tal-websajt tal-EASO.

K1–K4

Żieda perċentwali fl-għadd ta’ viżitaturi talwebsajt tal-EASO.

L-EASO se jiżgura tweġibiet fil-ħin għall-mistoqsijiet
li jaslu mill-pubbliku u mill-istampa.

K1–K4

Il-perjodu ta’ żmien li fih jitwieġbu
l-mistoqsijiet;
Użu tat-tweġibiet.

Ġestjoni effiċjenti tal-kaxxa postali elettronika talEASO.

K1–K4

Għadd ta’ mistoqsijiet u tweġibiet;
Perjodu ta’ żmien li fih jitwieġbu
l-mistoqsijiet;
Użu tal-kaxxa postali elettronika talinformazzjoni tal-EASO.

Linja baġitarja u ammont allokat

2309 Spejjeż amministrattivi għat-traduzzjoni
u l-interpretazzjoni: EUR 470 000;
2310 Pubblikazzjonijiet amministrattivi: EUR 40 000;
2311 Komunikazzjonijiet: EUR 80 000.

Riżorsi umani u persunal allokat

Uffiċċju Eżekuttiv
1 AD
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6.5. Amministrazzjoni tal-EASO
Fir-rigward tal-istruttura amministrattiva tal-EASO, l-Aġenzija se tkompli taħdem fuq l-għan ewlieni tagħha li
twassal servizz ta’ kwalità għoli sabiex tissodisfa b’mod effikaċi u effiċjenti l-missjoni u l-għanijiet tagħha. B’mod
partikolari, l-Unità għall-Affarijiet Ġenerali u l-Amministrazzjoni se tkompli tivvaluta, tipproponi definizzjonijiet
u tindirizza l-ħtiġijiet u r-rekwiżiti amministrattivi globali tal-EASO, tiżgura l-konformità u l-ġestjoni tar-riskju,
f’konformità mal-politiki, ir-regoli u r-regolamenti. Il-politiki u l-linji gwida se jkomplu jiġu elaborati, biex b’hekk tiġi
ssimplifikata l-effiċjenza tas-servizzi u tat-twassil abbażi tal-aħjar prattiki, it-tagħlimiet meħuda, l-evalwazzjonijiet u
r-rakkomandazzjonijiet. Barra minn hekk, l-amministrazzjoni se tipprovdi l-appoġġ meħtieġ għall-implimentazzjoni
tal-arranġamenti u l-kontribuzzjonijiet finanzjarji ma’ partijiet interessati rilevanti tal-EASO.
Iżjed żvilupp tal-organizzazzjoni tal-EASO jista’ jseħħ f’konformità mal-implimentazzjoni tal-Approċċ Komuni dwar
l-Aġenziji deċentralizzati tal-UE u l-pjan direzzjonali tiegħu, l-eżiti tal-evalwazzjonijiet interni u esterni tal-EASO u
l-awditi mwettqa mis-Servizz tal-Awditjar Intern u l-Qorti Ewropea tal-Awdituri.
Għall-2015, l-EASO jipprevedi investiment sabiex ikompli jiżviluppa proċeduri interni effiċjenti, iżid il-kontrolli interni
tal-organizzazzjoni f’konformità mal-istandards tal-kontroll intern adottati fl-2012, jipprovdi taħriġ avvanzat għallpersunal dwar is-suġġetti kollha relatati tal-EASO, biex b’hekk isaħħaħ il-bini tal-kapaċità u l-iżvilupp tal-karriera,
ikompli bil-proċessi ta’ reklutaġġ u jappoġġja l-unitajiet/ċentri operattivi.
Se jkun hemm enfasi partikolari fuq is-sistemi ta’ ġestjoni tal-IT u tal-għarfien tal-EASO, sabiex jiġu rinfurzati
l-attivitajiet ta’ appoġġ tal-EASO lejn pajjiżi tal-UE+, inkluż permezz tal-pjattaforma tat-taħriġ tal-EASO, il-portal
tas-COI, is-Sistema ta’ Informazzjoni u Dokumentazzjoni u l-websajt tal-EASO. Barra minn hekk, se jiġu żviluppati
għodod ta’ konsultazzjoni avvanzati. Barra minn hekk, se jseħħu iżjed konsolidazzjoni u titjib fil-kontinwità tannegozju u l-infrastruttura tal-ICT. L-IT tal-EASO se jsegwi l-proċess ta’ ġestjoni tat-tibdil tal-EASO, billi jipprovdi appoġġ
avvanzat għat-titjib u l-parametraġġ referenzjarju. Fl-2015, se jitwettqu għadd konsiderevoli ta’ testijiet fuq is-sistemi
stabbiliti, biex ikun żgurat li s-sistemi tal-irkuprar u l-ġestjoni ta’ inċidenti tas-sigurtà jkunu jaħdmu kompletament
u kontinwament jiġu implimentati bil-kwalità meħtieġa.
Fl-2015, huwa mistenni li jiġu implimentati kompletament il-Politika dwar il-Ġestjoni tar-Rekords u l-Iskeda taż-Żamma
għad-dokumenti tal-EASO, inkluż l-użu tal-għodod tas-softwer tal-IT adegwati. Fl-aħħar nett, fl-2015 l-EASO se jibda
jrawwem l-proċeduri interni tiegħu dwar il-protezzjoni tad-dejta f’kooperazzjoni eqreb mal-Kontrollur Ewropew
għall-Protezzjoni tad-Data.

6.5.1. Skeda tal-persunal u tal-baġit tal-EASO għall-2015 (6)
It-twettiq tal-għanijiet tal-EASO huwa soġġett għad-disponibbiltà tar-riżorsi umani, finanzjarji u materjali meħtieġa
kif deċiż mill-awtorità baġitarja. F’dan is-sens, iċ-ċifri inklużi fl-iskeda tal-persunal u tal-baġit t’hawn taħt huma
mniżżla mingħajr preġudizzju għad-deċiżjonijiet tal-Awtorità Baġitarja dwar il-baġits annwali rispettivi u t-tabelli
annwali tal-persunal.
6.5.1.1. Skeda tal-persunal għall-2015
Minħabba l-missjoni u l-kompiti tiegħu l-EASO huwa organizzazzjoni li tirrikjedi ħafna riżorsi umani, hekk kif
jippromwovi l-kooperazzjoni prattika u jipprovdi kompetenza esperta lill-UE u lill-pajjiżi tal-UE+ sabiex jappoġġja
l-implimentazzjoni u iżjed żvilupp tas-SEKA.
Għalhekk, ir-riżorsi umani tal-EASO għandhom jiżdiedu fil-perjodu 2015 sabiex ikun f’pożizzjoni li jkun jista’ jwettaq
b’mod effikaċi l-kompiti oriġinarjament assenjati, il-kompiti l-ġodda attribwiti mill-acquis riformulat dwar l-asil (eż.
is-Sistema ta’ Twissija Bikrija u ta’ Tħejjija taħt l-Artikolu 33 tal-mekkaniżmu tar-Regolament ta’ Dublin), u l-kompiti
previsti fil-futur li għandhom jiġu ddeterminati mill-Istituzzjonijiet tal-UE fl-2015.

(6) Iċ-ċifri kollha dwar il-persunal u l-approprjazzjonijiet inklużi f’din it-taqsima huma soġġetti għall-adozzjoni tal-baġit ġenerali tal-UE għall-2015 mill-Awtorità
Baġitarja.
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L-Abbozz tal-Baġit Ġenerali tal-UE ppreżentat mill-Kummissjoni Ewropea lill-Awtorità Baġitarja jipproponi li fl-2015
l-EASO jżomm total ta’ 86 membru tal-persunal (51 Aġent Temporanju, 23 Aġent Kuntrattwali u 12-il Espert Nazzjonali
Ssekondat) (7). L-allokazzjoni skont l-unitajiet għandha ssegwi t-tqassim t’hawn taħt (8):
Unità

Membri
tal-Persunal

Direttur Eżekuttiv

  1

Uffiċċju Eżekuttiv

  6

Kontabbiltà

  2

Ċentru għall-Appoġġ Operattiv

13

Ċentru għall-Informazzjoni, id-Dokumentazzjoni u l-Analiżi

20

Ċentru għat-Taħriġ, il-Kwalità u l-Kompetenza Esperta

15

Unità għall-Affarijiet Ġenerali u l-Amministrazzjoni

29

Total ta’ membri tal-persunal

86

F’konformità mal-prinċipji ta’ Ibbaġitjar Ibbażat fuq l-Attività, l-EASO introduċa rabta bejn l-attivitajiet raggruppati
taħt l-istess għanijiet u riżorsi meħtieġa biex jiġu implimentati, kemm f’termini ta’ approprjazzjonijiet kif ukoll f’termini
ta’ persunal. Iċ-ċifri tal-persunal allokat għall-implimentazzjoni tal-attivitajiet taħt Taqsimiet 2 sa 5 jirriflettu biss
il-membri tal-persunal assenjati lill-unitajiet operattivi. Filwaqt li l-membri tal-persunal tal-Uffiċċju Eżekuttiv, ilKontabbiltà u l-Unità għall-Affarijiet Ġenerali u l-Amministrazzjoni jikkontribwixxu wkoll b’mod dirett u indirett għallimplimentazzjoni tal-attivitajiet operattivi, il-Programm ta’ Ħidma ma jaqsamx l-allokazzjoni tagħhom b’attivitajiet
konkreti ħlief fejn iddikjarat b’mod speċifiku.
F’konformità mar-regolamenti tal-persunal u r-regoli implimentattivi adottati mill-Aġenzija fl-2014, il-politiki dwar
l-iżvilupp tal-persunal se jkomplu jiġu implimentati biex jiżguraw it-tisħiħ tal-kapaċità adegwata u opportunitajiet
ġodda għall-membri tal-persunal tal-EASO.
6.5.1.2. Skeda tal-baġit għall-2015
Id-dħul tal-EASO jikkonsisti f’kontribuzzjoni mill-UE mdaħħla fil-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea; kwalunkwe
kontribuzzjoni volontarja mill-pajjiżi tal-UE+; imposti għal pubblikazzjonijiet u kwalunkwe servizz ipprovdut millEASO; u kontribuzzjoni mill-pajjiżi assoċjati.
Minħabba r-rilevanza tas-sussidju tal-UE fil-baġit tal-EASO, l-allokazzjoni tar-riżorsi meħtieġa hija kruċjali sabiex
jinkisbu l-għanijiet stabbiliti fil-programm ta’ ħidma tal-EASO għall-2015.
Filwaqt li jirrikonoxxi l-limitazzjonijiet tar-riżorsi fl-UE, l-EASO se jitlob dħul b’mod sod u bbilanċjat u se jiżgura kontroll
prudenti tan-nefqa, sabiex iwettaq il-kompiti attwali u eventwalment tal-ġejjieni b’mod effikaċi u vantaġġuż. L-EASO
se jkompli bl-approċċ tiegħu minn isfel għal fuq fir-rigward tal-ibbaġitjar, billi jinvolvi l-Unitajiet/iċ-Ċentri kollha fiċċiklu baġitarju tal-EASO. In-nefqa totali mistennija għall-2015 hija madwar EUR 15.7 miljun, inkluż il-kontribuzzjoni
tal-UE lill-EASO għall-2015 ta’ EUR 14.731 miljun skont l-abbozz tal-baġit ġenerali tal-UE ppreżentat mill-Kummissjoni
Ewropea lill-awtorità baġitarja, il-kontribuzzjoni mill-pajjiżi assoċjati li jieħdu sehem fl-EASO (madwar EUR 627 000) (9)

(7) Din iċ-ċifra ma tinkludix it-tliet membri tal-persunal kuntrattwali impjegati mill-EASO għall-implimentazzjoni tal-proġett tal-PEV għal 18-il xahar “Nippromwovu
l-parteċipazzjoni tal-Ġordan fil-ħidma tal-EASO kif ukoll il-parteċipazzjoni tat-Tuneżija u tal-Marokk fil-ħidma tal-EASO u tal-Frontex” li beda fl-2014.
(8) L-allokazzjoni eżatta tal-persunal għal kull ċentru se tiġi ddeterminata ladarba l-Awtorità Baġitarja tiddeċiedi dwar il-Baġit ġenerali tal-UE għall-2015 u t-tabella
tal-persunal tal-EASO.
(9) Fl-applikazzjoni tal-arranġament għall-parteċipazzjoni tar-Renju tan-Norveġja fil-ħidma tal-EASO, in-Norveġja se tikkontribwixxi somma annwali kkalkolata
skont il-Prodott Domestiku Gross (PDG) tagħha bħala perċentwal tal-PDG tal-istati parteċipanti kollha. Iċ-ċifri finali tal-PDG tan-Norveġja se jkunu disponibbli
fil-31 ta’ Marzu 2015. L-EASO qed jistenna wkoll id-dħul fis-seħħ tal-arranġamenti mal-Isvizzera, Liechtenstein u l-Islanda li jista’ jkollhom ukoll impatt fuq
id-dħul tal-EASO.
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u l-kontribuzzjoni għall-implimentazzjoni tal-proġett tal-PEV bl-isem “Nippromwovu l-parteċipazzjoni tal-Ġordan
fil-ħidma tal-EASO kif ukoll il-parteċipazzjoni tat-Tuneżija u tal-Marokk fl-attivitajiet tal-EASO u tal-Frontex”
(EUR 322 681).
L-abbozz tal-estimi tan-nefqa għall-2015 fih id-distribuzzjoni li ġejja skont it-Titoli:
Nefqa 2015
Ċifri f’EUR

Approprjazzjonijiet
ta’ impenn

Approprjazzjonijiet
ta’ pagament

Titolu 1 - Nefqa għall-persunal

6 500 000

6 500 000

Titolu 2 - Nefqa għall-infrastruttura u operattiva

2 680 000

2 680 000

Titolu 3 - Nefqa operattiva

6 178 000

6 178 000

322 681

322 ,681

15 680 681

15 680 681

Titolu 4 — Parteċipazzjoni tal-Pajjiżi tal-PEV fil-ħidma talEASO
Nefqa totali

Titolu 1: Nefqa għall-persunal
It-Titolu 1 huwa relatat man-nefqa għall-persunal, spejjeż relatati mal-persunal (eż. spejjeż ta’ missjonijiet, spejjeż
ta’ taħriġ) u salarji. Minħabba l-għamla ta’ attivitajiet tal-EASO, diversi spejjeż relatati mal-operazzjonijiet jinsabu
taħt it-Titolu 1. It-Titolu 1 ikopri spejjeż għall-persunal operattiv u spejjeż għall-persunal amministrattiv, li jiffaċilitaw
l-operazzjoni tal-EASO, bħat-timijiet ta’ appoġġ għall-asil, laqgħat tal-esperti u taħriġ. It-Titolu 1 ikopri wkoll l-ispejjeż
għall-missjonijiet amministrattivi, filwaqt li l-ispejjeż tal-missjonijiet tal-persunal tal-EASO li huma relatati direttament
mal-operazzjonijiet tal-EASO huma koperti fit-Titolu 3.

Titolu 2: Nefqa għall-infrastruttura u operattiva
It-Titolu 2 huwa relatat man-nefqa għall-ispejjeż amministrattivi għal, fost l-oħrajn:
• kiri ta’ binjiet u spejjeż assoċjati: EUR 945 000.
• ICT: EUR 433 000. Ta’ min jinnota li t-Titolu 2 ma jinkludix nfiq operattiv tal-IT bħal spejjeż għall-portal tal-internet
li jikkostitwixxu parti min-nefqa taħt it-Titolu 3.
• laqgħat tal-Bord ta’ Tmexxija tal-EASO u laqgħat oħra: EUR 200 000; għandu jiġi sottolinjat li t-Titolu 2 ikopri
l-ispejjeż għall-pubblikazzjonijiet amministrattivi u l-komunikazzjonijiet korporattivi, iżda ma jinkludix l-ispejjeż
tal-pubblikazzjoni tar-rapporti taħt l-attivitajiet operattivi differenti, pereżempju. ir-rapport annwali dwar issitwazzjoni tal-asil fl-UE u r-rapporti tas-COI li jikkostitwixxu nefqa taħt it-Titolu 3.

Titolu 3: Nefqa operattiva
It-tabella li ġejja tippreżenta ħarsa ġenerali lejn l-abbozz tal-baġit assenjat skont it-Titolu 3 għall-kompiti differenti,
li n-nefqa tagħhom hija spjegata fid-dettall fil-kapitoli preċedenti. It-Titolu 3 jkopri wkoll il-missjonijiet operattivi
mwettqa minn Persunal tal-EASO (jiġifieri missjonijiet imwettqa b’appoġġ dirett għall-attivitajiet operazzjonali
identifikati f’dan il-Programm ta’ Ħidma f’konformità mal-mandat tal-EASO) kif ukoll l-ispejjeż kollha direttament
relatati mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet operattivi (eż. it-tqassim tal-materjali, it-trasport, is-servizz tal-ikel, il-kiri
tal-postijiet għall-attivitajiet barra mill-bini tal-EASO jew tat-tagħmir tekniku).
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Titolu 3 (10)

Nefqa operattiva

Kap. 31

Appoġġ għall-implimentazzjoni tas-SEKA

680 000

3101

Rapport annwali dwar l-asil

130 000

3102

Twissija bikrija u analiżi tad-dejta

300 000

3103

Sistema ta’ Informazzjoni u Dokumentazzjoni

250 000

Kap. 32

6 178 000

Appoġġ għall-kooperazzjoni prattika tal-Istati Membri

3 057 000

3201

Taħriġ tal-EASO

1 390 000

3202

Proċessi tal-kwalità (11)

450 000

3203

Informazzjoni dwar il-Pajjiż tal-Oriġini

717 000

3204

Rilokazzjoni, risistemazzjoni u dimensjoni esterna

500 000

Kap. 33

Appoġġ għall-Istati Membri li jinsabu taħt pressjoni partikolari

2 291 000

3301

Appoġġ orizzontali għall-Istati Membri li jinsabu taħt pressjoni partikolari

3302

Appoġġ f’emerġenza

Kap. 34
3401

250 000
2 041 000

Kooperazzjoni mal-imsieħba u l-partijiet interessati

150 000

Kooperazzjoni mal-imsieħba u l-partijiet interessati

150 000

(10) Inkluż il-missjonijiet operattivi mwettqa minn persunal tal-EASO.
(11) Inkluż minorenni mhux akkumpanjati u t-traffikar tal-bnedmin.

Titolu 4: Parteċipazzjoni tal-Pajjiżi tal-PEV fil-ħidma tal-EASO
It-Titolu 4 jkopri n-nefqa għall-implimentazzjoni tal-proġett bl-isem “Nippromwovu l-parteċipazzjoni tal-Ġordan
fil-ħidma tal-EASO kif ukoll il-parteċipazzjoni tat-Tuneżija u tal-Marokk fl-attivitajiet tal-EASO u tal-Frontex.” Din
l-attività tikkorrispondi għall-programmi ffinanzjati minn kuntratti indikati.
Titolu 4

Parteċipazzjoni tal-Pajjiżi tal-PEV fil-ħidma tal-EASO

322 681

Kap. 41

Parteċipazzjoni tal-Pajjiżi tal-PEV fil-ħidma tal-EASO

322 681

4101

Kollaborazzjoni tal-pajjiżi tal-PEV mal-EASO (indikata)

322 681
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Lista ta’ abbrevjazzjonijiet
AEAJ

Assoċjazzjoni tal-Imħallfin Amministrattivi Ewropej

AIP

Grupp ta’ Intervent dwar l-Asil

APD

Direttiva dwar il-Proċeduri tal-Asil

AST

Tim ta’ Appoġġ għall-Asil

SEKA

Sistema Ewropea Komuni tal-Asil

CEPOL

Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija

COI

Informazzjoni dwar il-Pajjiż tal-Oriġini

EASO

Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil

EIGE

Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi

EMCDDA

Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

EMN

Netwerk Ewropew dwar il-Migrazzjoni

ENPI

Strument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija

EPRA

Pjattaforma Ewropea għall-Aġenziji tal-Akkoljenza

EPS

Sistema ta’ Twissija Bikrija u ta’ Tħejjija

EU

Unjoni Ewropea

eu-LISA 	Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta’
Libertà, Sigurtà u Ġustizzja
EUROJUST

L-Unità Ewropea ta’ Kooperazzjoni Ġudizzjarja

EUROPOL

Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija

FRA

Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali

Frontex 	Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati
Membri tal-Unjoni Ewropea
GDISC

Diretturi Ġenerali tal-Konferenza dwar is-Servizzi tal-Immigrazzjoni

GIS

Sistema ta’ informazzjoni ġeografika

GPS

Grupp għall-Forniment ta’ Statistiki

IALN

Netwerk Ġuridiku bejn l-Aġenziji

IARLJ

Assoċjazzjoni Internazzjonali tal-Imħallfin tal-Liġi dwar ir-Rifuġjati

IDS

Sistema ta’ Informazzjoni u Dokumentazzjoni

IGC

Konsultazzjonijiet Intergovernattivi dwar il-Migrazzjoni, l-Asil u r-Rifuġjati

IOM

Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni

ĠAI

Ġustizzja u l-Affarijiet Interni

QFP

Qafas Finanzjarju Pluriennali

MSPP

Pjan tal-politika pluriennali tal-persunal
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NCP

Punt ta’ Kuntatt Nazzjonali

OLAF

Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi

RDPPs

Programmi ta’ Żvilupp u Protezzjoni Reġjonali

SMART

Speċifiċi, li Jistgħu jitkejlu u jinkisbu, realistiċi, ibbażati fuq iż-żmien

THB

Traffikar tal-Bnedmin

UNHCR

Uffiċċju tal-Kummissarju Għoli tan-Nazzjonijiet Uniti għar-Rifuġjati

EASO – Programm ta’ ħidma 2015 — 43

Annessi
Lista indikattiva tal-kuntratti pubbliċi u impenji legali tal-EASO
fl‑2015
Attività
operattiva

Azzjoni kif
definita filprogramm
ta’ ħidma

Kooperazzjoni
mal-imsieħba
u l-partijiet
interessati

Taqsima 8.3

Organizzazzjoni talavveniment u servizzi
relatati għall-Forum
Konsultattiv

EUR 150 000

Taħriġ tal-EASO

Taqsima 2.1

Żvilupp ta’ bażi ta’ dejta
għat-taħriġ

Taħriġ tal-EASO

Taqsima 2.1

Taħriġ tal-EASO

Proċedura ta’
akkwist/ ta’
kuntratt

Perjodu ta’
żmien għattnedija

Kuntratti speċifiċi
għal servizzi

Kuntratti qafas

K3

EUR 100 000

Kuntratt qafas jew
dirett għal servizzi

Proċedura
miftuħa

K2

Aġġornament tas-sistema
tal-pjattaforma tat-taħriġ
eżistenti

EUR 150 000

Kuntratt qafas jew
dirett għal servizzi

Proċedura
miftuħa

K4

Taqsima 2.1

Riċerka dwar il-Valutazzjoni
tal-Impatt tal-Kurrikulu tatTaħriġ tal-EASO

EUR 100 000

Kuntratt qafas jew
dirett għal servizzi

Proċedura
miftuħa

K4

Appoġġ ta’
kwalità

Taqsima 2.2

Konsulenza ta’ appoġġ għallproċess ta’ ċertifikazzjoni
tat-taħriġ tal-EASO

EUR 60 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K2

Appoġġ ta’
kwalità

Taqsima 2.2

Konsulenza għall-iżvilupp
tal-Qafas Settorjali talKwalifiki

EUR 15 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

Kooperazzjoni
mal-membri
tal-qrati u tattribunali

Taqsima
2.4.1

Servizz tal-esperti għallKonferenza tal-Membri
tal-Qrati u tat-Tribunali

EUR 10 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K2

Kooperazzjoni
mal-membri
tal-qrati u tattribunali

Taqsima
2.4.1

Arranġamenti organizzattivi
għall-Konferenza tal-Membri
tal-Qrati u tat-Tribunali

EUR 5 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K2

Lista tal-lingwi
disponibbli

Taqsima 2.5

Soluzzjonijiet tekniċi għalLista tal-Lingwi Disponibbli

EUR 30 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K3

Grupp ta’
Intervent dwar
l-Asil

Taqsima 3.1

Żvilupp ta’ manwali għal
appoġġ operattiv

EUR 60 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K1

Grupp ta’
Intervent dwar
l-Asil

Taqsima 3.1

Stampar ta’ manwali għal
appoġġ operattiv

EUR 25 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K3

Grupp ta’
Intervent dwar
l-Asil

Taqsima 3.1

Servizz ta’ żvilupp u
implimentazzjoni ta’ sistema
ta’ mobilizzazzjoni għallesperti tal-pajjiżi tal-UE+.

EUR 60 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K1

Suġġett tal-kuntratt

Valur talkuntratt

Tip ta’ kuntratt

K2
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Azzjoni kif
definita filprogramm
ta’ ħidma

Suġġett tal-kuntratt

Valur talkuntratt

Appoġġ
operattiv
(Appoġġ
Imfassal
Apposta /
Speċjali)

Taqsima 3.2

Servizzi ta’ interpretazzjoni u
traduzzjoni

EUR 60 000

Kuntratti qafas għal
servizzi/kuntratti
diretti

Proċeduri
nnegozjati
b’valur baxx

K1

Appoġġ
operattiv
(Appoġġ
f’emerġenza)

Taqsima 3.2

Provvista ta’ tagħmir ta’
appoġġ f’emerġenza

EUR 100 000

Kuntratti qafas għal
servizzi

Proċedura
miftuħa

K2

Appoġġ
operattiv
(Appoġġ
f’emerġenza)

Taqsima 3.2

Żvilupp ta’ sistema ta’
ġestjoni tal-kwalità

EUR 15 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K2

Appoġġ
operattiv
(Appoġġ
f’emerġenza)

Taqsima 3.2

Ħolqien ta’ qafas / pjan
ta’ azzjoni f’emerġenza
(softwer)

EUR 60 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K2

Informazzjoni
dwar il-pajjiż
tal-oriġini

Taqsima 3.3

Manutenzjoni tal-IT, ħosting
u servizzi ta’ żvilupp għallportal tal-internet tas-COI

EUR 150 000

Kuntratti speċifiċi
għal servizzi

Kuntratti qafas
tal-EASO

K2

Ipproċessar
konġunt

Taqsima 3.4

Evalwazzjoni tal-piloti talipproċessar konġunt

EUR 20 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K2

Ipproċessar
konġunt

Taqsima 3.4

Handbook dwar
l-ipproċessar konġunt
(editjar u stampar)

EUR 20 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K3

Ipproċessar
konġunt

Taqsima 3.4

Ġbir u konsolidazzjoni talkompetenza esperta u talprattiki dwar l-ipproċessar
konġunt tal-pajjiżi tal-UE+

EUR 15 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K2

IDS

Taqsima 4.1

Żvilupp tas-softwer u liċenzji

EUR 50 000

Kuntratti speċifiċi
għal servizzi

Kuntratt qafas
għall-ICT

K1-4

Taqsima 4.3

Liċenzji tas-softwer u taħriġ/
manutenzjoni

EUR 100 000

Kuntratti speċifiċi
għall-provvisti

Kuntratt
qafas talKummissjoni
Ewropea

K1

Taqsima 5.1

Valutazzjoni tal-ħtiġijiet
dwar il-valur miżjud talEASO f’attivitajiet taddimensjoni esterna f’pajjiżi
terzi fil-mira

EUR 15 000

Kuntratt dirett għal
servizzi

Proċedura
nnegozjata
b’valur baxx

K2

Attività
operattiva

Twissija bikrija u
ta’ tħejjija

Dimensjoni
esterna

Tip ta’ kuntratt

Proċedura ta’
akkwist/ ta’
kuntratt

Perjodu ta’
żmien għattnedija
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Pubblikazzjonijiet u traduzzjonijiet tal-EASO fl-2015
Pubblikazzjoni

Numru ta’ lingwi

1

Programm ta’ ħidma tal-EASO għall-2016

24

2

Rapport tal-attività annwali tal-EASO

24

3

Baġit tal-EASO

24

4

Rapport annwali dwar is-sitwazzjoni tal-asil fl-UE

5

5

Żewġ handbooks tat-taħriġ tal-EASO

1

6

Fuljett tat-taħriġ tal-EASO

7

Handbook/gwida tal-UAM tal-EASO

5

8

Tliet għodod ta’ lwalità tal-EASO

5

9

Tliet rapporti tematiċi dwar il-matriċi tal-kwalità tal-EASO

1

10

Kapitoli tal-kurrikulu għall-membri tal-qrati u tat-tribunali

5

11

Mill-inqas tliet rapporti jew prodotti tas-COI

5

22

KIF GĦANDEK TAGĦMEL BIEX TIKSEB
IL-PUBBLIKAZZJONIJIET TAL-UE
Pubblikazzjonijiet bla ħlas:
•	kopja waħda:
permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•	iżjed minn kopja waħda jew posters/mapep:

mir-rappreżentanzi tal-Unjoni Ewropea (http://ec.europa.eu/represent_mt.htm),
mid-delegazzjonijiet f’pajjiżi li mhumiex fl-UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_mt.htm),
billi tikkuntatja s-servizz Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_mt.htm)
jew ċempel 00 800 6 7 8 9 10 11 (numru tat-telefown bla ħlas minn kullimkien fl-UE) (*).
(*)

L-informazzjoni mogħtija hija b’xejn, kif ukoll it-telefonati ġeneralment huma b’xejn (għalkemm xi operaturi, kabini
tat-telefown jew lukandi jistgħu jitolbu ħlas).

Pubblikazzjonijiet bi ħlas:
•	permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Abbonamenti bi ħlas:
•	mingħand l-aġenti tal-bejgħ tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea
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