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1. Misja, zadania i priorytety EASO
1.1. Wprowadzenie
W ostatnich latach podjęto istotne kroki w rozwijaniu wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA), aby
opracować politykę oraz prawne i finansowe instrumenty wsparcia w dziedzinie azylu.
Instrumenty prawne UE drugiego etapu stanowią podstawę prawną większej harmonizacji i ustanawiają wyższe
normy jakości, zapewniając w ten sposób jednolitość statusów, wspólne warunki ochrony na wysokim poziomie
oraz wspólne cechy procedur udzielania azylu osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej. Ponadto
w strategicznych wytycznych w sprawie dalszego rozwijania obszaru wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych,
przyjętych przez Radą Europejską w czerwcu 2014 r., określono priorytety i cele w tym obszarze oraz wezwano
do wzmocnienia roli EASO , szczególnie w zakresie promowania spójnego stosowania dorobku wspólnotowego.
Również przyszły przewodniczący Komisji Europejskiej przewiduje – w wytycznych politycznych dla przyszłej Komisji
Europejskiej, przedstawionych w lipcu 2014 r. (1) – większe zaangażowanie EASO w udzielanie pomocy organom państw
członkowskich i państw trzecich. W komunikacie Komisji pt. „Otwarta i bezpieczna Europa: realizacja założeń” (2)
oraz w komunikacie w sprawie prac Śródziemnomorskiej Grupy Zadaniowej (3) określono odpowiednie działania
w obszarach odpowiedzialności EASO. Również nowe wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, dotyczące
m.in. nowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, stanowią podstawę wsparcia finansowego UE w dziedzinie azylu,
w tym przydziału środków finansowych agencjom UE.
Spójne i kompleksowe wdrożenie przekształconego pakietu azylowego UE ma zasadnicze znaczenie dla utworzenia
rzeczywiście wspólnego europejskiego systemu azylowego. W tych ramach EASO przypisano zadanie promowania
spójnego wdrażania i wspierania zharmonizowanych praktyk prowadzących do ujednolicenia decyzji podejmowanych
w podobnych sytuacjach. W tym kontekście w 2015 r. EASO nadal będzie odgrywał główną rolę we wspieraniu
państw członkowskich i stowarzyszonych, które są zaangażowane w prace EASO (4), oraz instytucji UE w osiąganiu
tych celów poprzez zaawansowane środki na rzecz praktycznej współpracy, wiedzę fachową, wspólne analizy i wkład
w rozwój polityki oparty na dowodach.
W związku z tym w projekcie rocznego programu prac EASO na rok 2015 określono ogólne plany w zakresie działalności
EASO i przedstawiono ogólną podstawę rocznego planowania budżetu zadaniowego. Program prac EASO na rok 2015
jest zgodny ze wspólnym podejściem w zakresie zdecentralizowanych agencji UE i planem działania w tym obszarze,
gdzie przewiduje się kompleksowe podejście do rocznego i wieloletniego planowania związanego z planowaniem
wydatkowania zasobów. Niniejszy program prac został zatem opracowany w obrębie ogólnych ram określonych
w wieloletnim programie prac EASO na lata 2014–2016, w którym określono strategiczny kontekst działalności
i cele EASO w tym okresie. W niniejszym dokumencie przewidziano działania, na podstawie których opracowano
preliminarze dochodów i wydatków oraz plan zatrudnienia.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 lit. f) rozporządzenia w sprawie EASO zarząd przyjął program prac w dniu 22 września 2014 r.
Opinia Komisji Europejskiej, przyjęta w dniu 27 sierpnia 2014 r., została należycie uwzględniona.
Podczas realizacji programu prac na 2015 r. uwzględniony zostanie wynik wewnętrznej oceny przeprowadzonej
przez Komisję Europejską w 2013 r., a także niezależna ocena przeprowadzona w okresie od października 2014 r. do
października 2015 r. Ocena działalności EASO i jej oddziaływania oraz wartość dodana mają zasadnicze znaczenie
dla ogólnej skuteczności i efektywności EASO.
Niemniej jednak, zważywszy na charakter działalności EASO i konieczność niezwłocznego oraz proaktywnego
reagowania na zmiany sytuacji, okoliczności i celów, zarząd upoważnia dyrektora wykonawczego do podejmowania
decyzji odnośnie do zmian w programie prac na rok 2015 oraz do zapewnienia niezbędnej elastyczności na potrzeby
odpowiedniego reagowania podczas realizacji programu prac.

(1) http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_pl.pdf
(2) COM(2014) 154 final http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_
happen_pl.pdf
(3) COM(2013) 869 final 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) Do celów niniejszego dokumentu państwa członkowskie UE i państwa stowarzyszone uczestniczące w pracach EASO nazywane są dalej łącznie „państwami UE+”.
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EASO odbył konsultacje z forum doradczym i agencjami WSiSW w sprawie programu prac na 2015 r. EASO otrzymał
uwagi od członków społeczeństwa obywatelskiego, a mianowicie Organizacji Doradczej ds. Badań nad Azylem (Asylum
Research Consultancy), niderlandzkiej Rady ds. Uchodźców, Europejskiej Rady ds. Uchodźców i Wypędzonych,
greckiej Rady ds. Uchodźców, Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji, Międzynarodowej Rady Rehabilitacji
Ofiar Tortur, norweskiej Organizacji ds. Osób Ubiegających się o Azyl, Uniwersytetu Londyńskiego, a także uwagi
od czterech agencji WSiSW (EMCDDA, Eurojust, CEPOL i Europol). Wszystkie otrzymane uwagi zostały dokładnie
przeanalizowane i należycie uwzględnione.

1.2. Misja EASO
Misją EASO, jako niezależnego centrum eksperckiego w dziedzinie azylu, jest przyczynienie się do stworzenia i rozwoju
wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA) przez udzielanie wsparcia oraz ułatwianie, koordynowanie
i zacieśnianie praktycznej współpracy między państwami UE+.

1.3. Zadania EASO
Na potrzeby realizowania misji EASO głównymi zadaniami Urzędu w 2015 r. będą:
• zapewnianie wsparcia praktycznego i technicznego państwom UE+ i instytucjom UE,
• zapewnianie wsparcia operacyjnego państwom UE+, które mają specyficzne potrzeby, oraz państwom UE+,
których systemy azylowe i systemy przyjmowania znajdują się pod szczególną presją spowodowaną nagłym
i nadzwyczajnym przypływem migrantów na ich terytorium oraz
• zapewnianie pomocy naukowej przy kształtowaniu polityki i tworzeniu przepisów UE we wszystkich obszarach
mających bezpośredni lub pośredni wpływ na azyl i migrację.

1.4. Kluczowy wskaźnik skuteczności działania EASO
Ogólny kluczowy wskaźnik skuteczności działania EASO odzwierciedla zdolność Urzędu do osiągnięcia celów
określonych w rocznym programie prac EASO.
W związku z tym kluczowym wskaźnikiem skuteczności działania EASO jest wskaźnik jakościowy mający na celu
ukazanie wpływu wsparcia EASO w ramach spójnego wdrażania WESA.
Będą w nim brane pod uwagę:
• zadania określone w rozporządzeniu w sprawie EASO, przekształconym dorobku prawnym UE dotyczącym
azylu i innych istotnych dokumentach UE, a także postępy poczynione przez EASO w realizacji działań na rzecz
wypełnienia tych zadań,
• wnioski zgłaszane przez państwa UE+, Komisję Europejską, Radę Unii Europejskiej, Parlament Europejski i inne
instytucje, agencje i organy UE w sprawie opracowania i przeprowadzenia przez EASO dodatkowych działań
w celu wsparcia wdrażania WESA,
• opinie oceniające pracę EASO przekazywane przez państwa UE+, Komisję Europejską, Radę Unii Europejskiej,
Parlament Europejski, inne instytucje, agencje i organy UE oraz innych partnerów EASO.
W programie prac EASO określono szereg konkretnych celów, które są uporządkowane według zasad SMART
(tj. są skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne, terminowe). Aby zmierzyć efektywność działalności EASO,
dla każdego celu opracowano wskaźniki obejmujące przewidywane wyniki i ramy czasowe.

1.5. Priorytety EASO na 2015 r.
W 2015 r. EASO będzie koncentrował swoje wysiłki na przyczynieniu się do skutecznego, jednolitego i spójnego
wdrożenia przekształconego dorobku UE w dziedzinie azylu. Kluczem do dalszego rozwoju WESA jest wystarczająca
zdolność krajowych systemów azylowych państw UE+. EASO będzie odgrywał bardziej centralną rolę w koordynowaniu
tych środków budowania zdolności przez działania w zakresie praktycznej współpracy, w tym szkolenia, informacje
o krajach pochodzenia oraz sprawozdania dotyczące jakości. EASO zwiększy swoją zdolność gromadzenia i wymiany
informacji i dokumentacji na temat systemów azylowych, jak również ulepszy swój system wczesnego ostrzegania
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i gotowości. Zgodnie ze strategią EASO dotyczącą wymiaru zewnętrznego Urząd będzie również podejmował wysiłki
na rzecz wspierania realizacji wymiaru zewnętrznego WESA w porozumieniu z Komisją Europejską i w ramach unijnej
polityki stosunków zewnętrznych.
EASO zorganizuje działania w zakresie praktycznej współpracy dla państw UE+, Komisji Europejskiej i innych
zainteresowanych stron, w tym konferencje, warsztaty, posiedzenia ekspertów i wyspecjalizowane sieci mające
na celu omówienie różnych istotnych na szczeblu UE kwestii związanych z azylem oraz podjęcie działań w tym
zakresie (np. w dziedzinie polityki, wdrażania przepisów UE dotyczących azylu, sytuacji w krajach pochodzenia,
najlepszych praktyk, przepływów w sytuacji nadzwyczajnej). EASO usprawni metodykę i działania mające na celu
promowanie praktycznej współpracy w dziedzinie azylu. W tym celu EASO zorganizuje co najmniej 48 warsztatów
poświęconych praktycznej współpracy, posiedzeń ekspertów, konferencji lub specjalistycznych posiedzeń
dotyczących sieci, a także opracuje przynajmniej 8 narzędzi praktycznej współpracy. Aby w dalszym ciągu wspierać
państwa członkowskie w transpozycji i wdrażaniu dorobku UE w dziedzinie azylu, EASO nadal będzie organizował
warsztaty praktyczne wraz z posiedzeniami komitetów kontaktowych dotyczącymi zagadnień określonych przez
państwa członkowskie. Obecne produkty, działania i programy EASO już przynoszą wartość dodaną całej UE. EASO
zatem skonsoliduje i będzie nadal rozwijać swoje obecne podstawowe działania, lecz stopniowo będą promowane
nowe działania.
Cele EASO na 2015 r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wzmocnienie roli wspólnych szkoleń i rozwoju zawodowego w dziedzinie azylu.
Podniesienie jakości procesów i decyzji dotyczących azylu.
Opracowanie większej ilości wspólnych informacji o krajach pochodzenia.
Rozwijanie wspólnego rozpatrywania wniosków.
Stymulowanie dialogu z sądami w dziedzinie azylu.
Wspieranie lepszej identyfikacji osób wymagających szczególnego traktowania.
Gromadzenie i wymiana dokładnych i aktualnych informacji i dokumentacji na temat funkcjonowania WESA
oraz dalszy rozwój systemu wczesnego ostrzegania i gotowości w celu zapewnienia analizy tendencji.
Zapewnianie terminowego i kompleksowego wsparcia operacyjnego państwom członkowskim.
Promowanie odpowiednich warunków przyjmowania i środków integracji.
Wspieranie synergii między praktykami dotyczącymi migracji i azylu, w tym powrotu osób, którym odmówiono
azylu.
Wspieranie zewnętrznego wymiaru WESA.
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2. Wsparcie stałe
2.1. Szkolenia EASO
Szkolenia
EASO
Cel/cele

Celem EASO jest wspieranie państw UE+ w rozwijaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji ich
pracowników do spraw azylu za pomocą wspólnych szkoleń jakościowych. Szkolenia EASO
przyczyniają się do spójnego wdrażania WESA przez wspieranie wypracowania jednolitego
poziomu jakości w całej UE. W tym celu EASO stosuje podejście dwutorowe: z jednej strony
opracowuje odpowiednie materiały szkoleniowe, a z drugiej organizuje szkolenia dla osób
przeprowadzających szkolenia.
EASO rozszerzy zakres stosowania nowoczesnych technologii, innowacyjnych narzędzi
szkoleniowych i metod dydaktycznych, a także opracuje nowe narzędzia szkoleniowe w oparciu
o istniejące materiały, które to narzędzia będzie można dostosować do szczególnych potrzeb
państw UE+.
EASO nadal będzie pracować nad procesem europejskiej certyfikacji programu szkoleń EASO
w celu wspierania państw UE+ w dopilnowaniu, aby ich pracownicy odpowiedzialni za kwestie
azylowe zostali wyszkoleni zgodnie z wymogami zawartymi w dyrektywie w sprawie procedur
azylowych oraz aby posiadali odpowiednią wiedzę i umiejętności. Certyfikacja programu
szkoleń EASO powstanie bez uszczerbku dla krajowych systemów i procedur.
W zakresie szkoleń EASO będzie współpracował z innymi agencjami UE, zwłaszcza z agencją
Frontex, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) oraz agencją CEPOL. Pod tym
względem EASO nadal będzie angażował się w opracowywanie, aktualizowanie i realizowanie
wspólnych szkoleń tematycznych, takich jak dotyczące praw podstawowych i handlu ludźmi.
Prowadząc ścisłą współpracę z UNHCR, EASO poświęci należytą uwagę kwestiom związanym
z płcią, osobami wymagającymi szczególnego traktowania oraz problemom okaleczania
żeńskich narządów płciowych. EASO będzie nadal zapewniał uwzględnienie tematyki związanej
z płcią we wszystkich opracowywanych przez siebie materiałach szkoleniowych.

Co nowego
w roku 2015?

EASO rozpocznie proces ewaluacji i oceny wpływu i skuteczności działań szkoleniowych EASO
w państwach UE+. Opracowane zostaną nowe narzędzia szkoleniowe, a system certyfikacji
zostanie skonsolidowany.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Przeprowadzenie co najmniej 11 sesji szkoleniowych EASO
dla osób przeprowadzających szkolenia.

kwartały
I–IV

Liczba odbytych sesji szkoleniowych
dla osób przeprowadzających
szkolenia;
Liczba przeszkolonych nowych osób
przeprowadzających szkolenia;
Poziom zadowolenia uczestników
szkoleń.

Przeprowadzenie co najmniej trzech regionalnych sesji
szkoleniowych dla osób przeprowadzających szkolenia.

kwartały
I–IV

Liczba odbytych sesji
szkoleniowych dla osób
przeprowadzających szkolenia;
Poziom zadowolenia uczestników
szkoleń.
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Działalność
Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Zapewnienie wsparcia ekspertów państwom UE+
w zakresie przeprowadzenia szkoleń EASO za pomocą
platformy e-uczenia się EASO oraz na szczeblu krajowym.

kwartały
I–IV

Liczba przeszkolonych
pracowników krajowych;
Liczba krajowych sesji
szkoleniowych udostępnionych
przez EASO na platformie
e-uczenia się Urzędu;
Liczba przetłumaczonych
modułów wprowadzonych na
platformie e-uczenia się EASO.

Aktualizacja co najmniej dwóch modułów na podstawie
analizy potrzeb.

kwartały
I–IV

Liczba rozpoczętych aktualizacji
modułów;
Liczba aktualizacji modułów
wprowadzonych na platformie
szkoleniowej e-uczenia się;
Liczba sprawozdań o aktualizacji
modułów.

Opracowanie co najmniej dwóch modułów szkoleniowych
lub innych narzędzi szkoleniowych, które będzie można
dostosować do konkretnych potrzeb państw UE+.

kwartały
I–IV

Liczba uruchomionych modułów
lub narzędzi szkoleniowych;
Liczba modułów lub narzędzi
opracowanych i udostępnionych
państwom UE+.

Organizacja dorocznego seminarium dydaktycznego.

kwartał IV

Liczba osób przeprowadzających
szkolenia uczestniczących
w seminarium dydaktycznym;
Poziom zadowolenia uczestników.

Zorganizowanie dwóch posiedzeń krajowych punktów
kontaktowych poświęconych szkoleniom EASO.

kwartały
II, IV

Liczba uczestników posiedzenia
krajowych punktów
kontaktowych;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.

Zorganizowanie dorocznego posiedzenia grupy
referencyjnej.

kwartał IV

Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzenia.

Opracowanie co najmniej jednego podręcznika
szkoleniowego EASO.

kwartały
I–IV

Liczba podręczników
szkoleniowych EASO, nad którymi
rozpoczęto pracę;
Liczba podręczników
szkoleniowych EASO
udostępnionych państwom UE+.
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Działalność
Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Ulepszenie obecnego systemu gromadzenia danych
o szkoleniach (tzw. kokpit szkoleniowy) i dalsze badanie
możliwości opracowania systemu sprawozdawczości
w zakresie wykorzystania szkoleń EASO na szczeblu UE
i krajowym, powiązanego z ogólnym systemem informacji
i dokumentacji EASO.

kwartały
I–IV

Opracowany system
sprawozdawczości;
Korzystanie z wyników analizy
obecnych szkoleń.

Zorganizowanie co najmniej czterech posiedzeń ekspertów
na potrzeby certyfikacji programu szkoleń EASO oraz
opracowania sektorowych ram kwalifikacji.

kwartały
I–IV

Liczba zorganizowanych posiedzeń
ekspertów;
Opracowane sektorowe ramy
kwalifikacji dla urzędników ds.
azylu.

Zapewnienie zewnętrznego doradztwa w celu wsparcia
procesu certyfikacji szkoleń EASO.

kwartały
I–IV

Korzystanie z zapewnionych usług.

Aktualizacja rozwiązań informatycznych na potrzeby
platformy e-uczenia się.

kwartały
I–IV

Poziom zaawansowania aktualizacji
rozwiązań informatycznych na
potrzeby platformy e-uczenia się.

Rozpoczęcie procesu ewaluacji i oceny wpływu i skuteczności
działań szkoleniowych EASO w państwach UE+.

kwartał IV

Poziom zaawansowania procesu
ustalania metodyki oceny wpływu.

Udział w działaniach agencji WSiSW związanych ze
szkoleniami.

kwartały
I–IV

Liczba działań z udziałem ekspertów
EASO.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3201 Szkolenie: 1 250 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej
5 AD, 1 CA, 1 AST
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2.2. Wsparcie na rzecz poprawy jakości
Wsparcie na rzecz poprawy jakości
EASO
Cel/cele

EASO będzie kontynuował swoje działania służące wspieraniu opracowywania procesów
i procedur jakościowych we wszystkich państwach UE+.
EASO określi kluczowe potrzeby w zakresie jakości w systemach azylowych w całej UE zgodnie
z metodyką macierzy jakości EASO.
Prowadzona będzie wymiana dobrych praktyk związanych z jakością, a EASO opracuje wspólne
praktyczne narzędzia i materiały.
W toku tego procesu EASO uwzględni wszelkie istotne źródła informacji, a w razie konieczności
odbędzie konsultacje z zainteresowanymi stronami, takimi jak właściwe organizacje
międzynarodowe, w szczególności UNHCR, środowisko akademickie i społeczeństwo
obywatelskie.

Co nowego
w roku 2015?

Opublikowane zostaną nowe narzędzia na rzecz poprawy jakości.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Zorganizowanie trzech tematycznych posiedzeń EASO kwartały I–IV Liczba uczestników;
poświęconych tematyce jakości lub aspektom WESA.
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.
Ułatwianie wymiany informacji w sprawie praktyk kwartały I–IV
w państwach UE+, identyfikacja i wymiana praktycznych
narzędzi wspierania jakości w zakresie procedur azylowych
w państwach UE+ oraz innych aspektów WESA.

Liczba opracowanych sprawozdań
tematycznych;
Zaktualizowany wykaz projektów
i inicjatyw na rzecz poprawy
jakości;
Liczba zidentyfikowanych
i udostępnionych narzędzi
i mechanizmów na rzecz poprawy
jakości.

Zorganizowanie posiedzenia krajow ych punktów
kontaktowych na temat jakości.

Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzenia.

kwartał IV

Opracowanie i opublikowanie co najmniej dwóch narzędzi kwartały I–IV Liczba opracowanych narzędzi
na rzecz poprawy jakości (np. praktycznych przewodników,
praktycznych;
list kontrolnych).
Liczba udostępnionych narzędzi
praktycznych;
Korzystanie z narzędzi na rzecz
poprawy jakości.
Linia budżetowa i przydzielona kwota

3202 Procesy jakościowe: 240 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej
2 AD, 1 SNE
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2.3. Informacje o krajach pochodzenia
Informacje o krajach pochodzenia
EASO
Cel/cele

Celem EASO jest opracowanie – wraz z państwami UE+ i innymi kluczowymi zainteresowanymi
stronami – kompleksowego unijnego systemu informacji o krajach pochodzenia, służącego
podniesieniu i harmonizacji standardów dotyczących informacji o krajach pochodzenia. Aby to
osiągnąć oraz mając na uwadze już istniejącą w UE i państwach UE+ znaczną zdolność generowania
informacji o krajach pochodzenia, opracowywanie i wymianę informacji o krajach pochodzenia
należy zracjonalizować i zharmonizować dzięki przyjętemu przez EASO podejściu sieciowemu. Za
pośrednictwem specjalistycznych sieci EASO będzie tworzyć dokładne mapy potrzeb w zakresie
informacji o krajach pochodzenia na szczeblu UE w pierwszej i drugiej instancji, przyczyniając
się do likwidowania luk i unikania powielania działań, a także dążąc do poprawy dostępności
informacji o krajach pochodzenia dzięki portalowi poświęconemu tym informacjom. Ponadto
EASO będzie dążyć do dalszego rozwoju wspólnych informacji o krajach pochodzenia we
współpracy z państwami UE+ i odpowiednimi zainteresowanymi stronami, takimi jak właściwe
organizacje międzynarodowe, w szczególności UNHCR, środowisko akademickie i społeczeństwo
obywatelskie. Badana będzie również możliwość koordynacji wymiany danych na temat misji
informacyjnych dotyczących informacji o krajach pochodzenia oraz zdobywania praktycznego
doświadczenia, aby wzmocnić synergię i uzyskać większy potencjał harmonizacji.

Co nowego
w roku 2015?

EASO będzie nadal koncentrował się na opracowywaniu wspólnych informacji o krajach pochodzenia
na poziomie UE oraz na zapewnieniu funkcjonującego systemu zapytań o takie informacje w oparciu
o podejście sieciowe, jednocześnie poszerzając wiedzę i wykorzystanie nowych narzędzi w dziedzinie
informacji o krajach pochodzenia na podstawie pozytywnych doświadczeń uzyskanych podczas
konferencji dotyczącej badań internetowych, która miała miejsce w 2014 r. Przedstawiony zostanie
szczegółowy wniosek dotyczący dalszego rozwoju portalu poświęconego informacjom o krajach
pochodzenia. Ponadto w 2015 r. EASO przygotuje przekazanie projektu dotyczącego informacji
medycznych z krajów pochodzenia (MedCOI), co ma nastąpić do 2017 r.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Rozbudowa portalu informacji o krajach pochodzenia przez
zamieszczanie linków do krajowych baz danych zawierających
informacje o krajach pochodzenia, zamieszczenie słownika
pojęć i najczęściej zadawanych pytań (FAQ).

kwartały
I–IV

Liczba dokumentów
podlinkowanych do portalu;
Liczba baz danych
podlinkowanych do portalu;
Liczba użytkowników.

Sporządzenie mapy dostępnych obecnie badań dotyczących
informacji o krajach pochodzenia oraz identyfikacja braków
i powielanych działań w tym zakresie.

kwartały
I–IV

Liczba krajów pochodzenia,
w odniesieniu do których na
poziomie państw członkowskich
opracowano mapy produktów
dotyczących informacji o krajach
pochodzenia.

Utrzymanie istniejących oraz, w oparciu o analizę potrzeb,
utworzenie nowych wyspecjalizowanych sieci poświęconych
praktycznej współpracy EASO, obejmujących określone
kraje pochodzenia, oraz w stosownych przypadkach,
zorganizowanie posiedzeń.

kwartały
I–IV

Liczba ustanowionych
i funkcjonujących sieci;
Liczba uczestników w sieciach;
Liczba posiedzeń;
Rezultaty posiedzeń i ich
wykorzystanie.

Koordynowanie w ymiany danych na temat misji
informacyjnych dotyczących informacji o krajach pochodzenia
oraz zdobywania praktycznego doświadczenia.

kwartały
III–IV

Liczba państw UE+
zaangażowanych w wymianę
informacji;
Korzystanie ze zgromadzonych
informacji i praktycznego
doświadczenia.
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Działalność
Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Opracowanie wspólnych sprawozdań dotyczących informacji
o krajach pochodzenia za pośrednictwem sieci w oparciu
o metodykę EASO dotyczącą sprawozdawczości w zakresie
informacji o krajach pochodzenia.

kwartały
I–IV

Liczba i rodzaj produktów
dotyczących informacji o krajach
pochodzenia opracowanych za
pośrednictwem sieci;
Korzystanie z produktów.

Opracowanie innych rodzajów produktów (metodyk,
praktycznych przewodników itp) dotyczących kwestii
międzysektorowych związanych z informacjami o krajach
pochodzenia.

kwartały
I–IV

Liczba i rodzaj produktów
dotyczących informacji o krajach
pochodzenia;
Korzystanie z produktów.

Ocenienie stosowania metodyki EASO dotyczącej informacji
o krajach pochodzenia oraz funkcjonowania wyspecjalizowanych
sieci i rozważenie wprowadzenia zmian.

kwartały
II–III

Stosowanie metodyki EASO
dotyczącej informacji o krajach
pochodzenia.

Zorganizowanie co najmniej trzech odbywających się
w ramach praktycznej współpracy EASO posiedzeń na temat
krajów pochodzenia oraz wyzwań związanych z informacjami
o krajach pochodzenia i ustalaniem statusu.

kwartały
I–IV

Liczba posiedzeń;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia
uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.

Zorganizowanie co najmniej dwóch strategicznych posiedzeń
poświęconych informacjom o krajach pochodzenia.

kwartały
II, IV

Liczba posiedzeń;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia
uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.

Zorganizowanie posiedzeń sieci administratorów portalu
informacji o krajach pochodzenia oraz sesji szkoleniowych
stosownie do potrzeb.

kwartały
II, IV

Liczba posiedzeń;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia
uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.

Przeprowadzenie co najmniej jednego wydarzenia
poświęconego nowym narzędziom na potrzeby badań
i wsparcia w zakresie informacji o krajach pochodzenia.

kwartały
II, IV

Liczba i rodzaj wydarzeń;
Poziom zadowolenia
uczestników.

Projekt wniosku w sprawie przyszłego długoterminowego
rozwoju portalu poświęconego informacjom o krajach
pochodzenia

kwartał I

Opracowanie projektu wniosku.

Opracowanie systemu zapytań o informacje o krajach
pochodzenia w oparciu o specjalne sieci.

kwartały
I–IV

Liczba zapytań, na które
udzielono odpowiedzi;
Średni czas udzielenia odpowiedzi
na pytanie.

Przygotowanie przekazania projektu MedCOI do EASO do
2017 r.

kwartały
I–IV

Rozpoczęcie wdrażania środków
przygotowawczych.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3203 Informacje o krajach pochodzenia:
717 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Informacji, Dokumentacji i Analizy
4 AD, 2 CA, 0,5 AST, 3 SNE
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2.4. Programy specjalne
2.4.1. Współpraca z członkami sądów i trybunałów
Współpraca z sądami i trybunałami europejskimi i państw UE+
EASO
Cel/cele

EASO nadal będzie współpracować z sądami i trybunałami europejskimi i państw UE+,
mając na uwadze ogólne cele polegające na przyczynieniu się do spójnego wdrożenia WESA
i usprawnieniu praktycznej współpracy między państwami UE+ w dziedzinie azylu.
Działania EASO w zakresie praktycznej współpracy będą podejmowane zgodnie z zasadami
przyjętymi w 2013 r. i przy pełnym poszanowaniu niezależności sądów i trybunałów.
Działania EASO w tym obszarze będą obejmowały wspólne przygotowywanie materiałów
na potrzeby rozwoju zawodowego, organizowanie i promowanie rozwoju zawodowego oraz
działań w zakresie praktycznej współpracy, a także organizowanie zaawansowanych warsztatów
zgodnie z metodyką EASO z 2014 r.
W tym kontekście EASO będzie kontynuować współpracę z odpowiednimi partnerami w tym
obszarze i dokładać wszelkich starań, aby ułatwić możliwości prowadzenia dialogu i wymiany
informacji z sądami.

Co nowego
w roku 2015?

Opracowanie i dystrybucja co najmniej dwóch narzędzi wsparcia dostępnych dla członków
sądów i trybunałów.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Opracowanie i dystrybucja co najmniej jednego narzędzia kwartały I–IV Liczba narzędzi rozwoju
rozwoju zawodowego dla członków sądów i trybunałów.
zawodowego, nad którymi
rozpoczęto prace;
Liczba narzędzi rozwoju
zawodowego udostępnionych
członkom sądów i trybunałów.
Zorganizowanie co najmniej jednego odbywającego się
w ramach praktycznej współpracy EASO wydarzenia
poświęconego rozwojowi zawodowemu.

kwartały
II–IV

Liczba zorganizowanych
wydarzeń;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników.

Zorganizowanie wydarzenia wysokiego szczebla poświęconego
praktycznej współpracy.

kwartały
II–III

Liczba uczestników;
Liczba zaangażowanych sądów
i trybunałów;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów
wydarzenia.

Zorganizowanie dorocznego posiedzenia poświęconego
planowaniu i koordynacji.

kwartał IV

Liczba uczestników;
Liczba zaangażowanych sądów
i trybunałów;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzenia.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3201 Szkolenie: 140 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej
1 AD, 1 SNE
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2.4.2. Działania EASO w zakresie dzieci
Dzieci, w tym małoletni bez opieki
EASO
Cel/cele

EASO nadal będzie udzielać wsparcia i rozwijać praktyczną współpracę między państwami UE+
i innymi zainteresowanymi ekspertami w kwestiach związanych z dziećmi, w tym małoletnimi
bez opieki. Będzie przy tym uwzględniać ogólne działania w obszarze ochrony dzieci i ochrony
praw dzieci realizowane między innymi przez Komisję Europejską, w szczególności zgodnie
z planem działania UE w zakresie małoletnich bez opieki, FRA, UNHCR oraz Komitet Praw Dziecka
ONZ.
W ramach wdrażania WESA EASO skupi się na takich kwestiach tematycznych, jak: dobro
dziecka, ocena wieku i odnajdywanie rodzin.
EASO uwzględni we wszystkich swoich działaniach aspekty związane z dziećmi, w tym
z małoletnimi bez opieki, i będzie działać na rzecz zapewnienia spójności polityki w tej dziedzinie.

Co nowego
w roku 2015?

Przegląd i opracowanie narzędzi EASO służących wspieraniu państw UE+ we wdrażaniu WESA
w kontekście dzieci, w tym małoletnich bez opieki.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.
Zorganizowanie dorocznej konferencji na temat dzieci
odbywającej się w ramach praktycznej współpracy EASO.

Kiedy
kwartał IV

Wskaźniki
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów posiedzeń.

Zorganizowanie co najmniej trzech odbywających się kwartały I–IV Liczba posiedzeń;
w ramach praktycznej współpracy tematycznych posiedzeń
Liczba uczestników;
ekspertów EASO poświęconych zagadnieniom związanym
Poziom zadowolenia uczestników;
z dziećmi lub aspektom WESA.
Korzystanie z rezultatów posiedzeń.
Przegląd lub opracowanie co najmniej jednego narzędzia kwartały I–IV
praktycznej współpracy (np. praktycznych przewodników, list
kontrolnych, platformy internetowej) służącego wspieraniu
państw UE+ we wdrażaniu WESA w kontekście dzieci.

Liczba narzędzi praktycznej
współpracy, nad którymi prace
rozpoczęto lub których przeglądu
dokonano;
Korzystanie z narzędzi.

Budżet

3203 Procesy jakościowe: 150 000 EUR

Zasoby ludzkie

Centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej
1 SNE
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2.4.3. Handel ludźmi
Handel ludźmi
EASO
Cel/cele

We współpracy z Komisją Europejską i innymi instytucjami, organami i agencjami UE, takimi jak:
CEPOL, Europol, FRA i Frontex, EASO podejmuje wysiłki na rzecz wspierania realizacji Strategii
UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi na lata 2012–2016 i jej spójnego wdrożenia.
EASO uwzględni we wszystkich swoich działaniach aspekty handlu ludźmi związane z azylem
i będzie działać na rzecz zapewnienia spójności polityki w tym zakresie.

Co nowego
w roku 2015?

Opracowanie konkretnych inicjatyw w zakresie praktycznej współpracy i szkoleniowych oraz
materiałów na temat handlu ludźmi.
Działalność
Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Udział w działaniach koordynowanych przez agencje UE kwartały I–IV Liczba wspólnych posiedzeń
w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
z udziałem przedstawicieli EASO;
w celu zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania go oraz
Liczba wspólnych działań;
ochrony ofiar handlu ludźmi.
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.
Zorganizowanie jednego odbywającego się w ramach
współpracy praktycznej EASO posiedzenia ekspertów
poświęconego handlowi ludźmi.

kwartał II

Opracowanie konkretnych inicjatyw w zakresie praktycznej kwartały I–IV
współpracy i szkoleniowych oraz materiałów na temat handlu
ludźmi, w tym dotyczących identyfikacji i ochrony ofiar
handlu ludźmi oraz kierowania ich do właściwych organów.

Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia
uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.
Liczba inicjatyw w zakresie
praktycznej współpracy
i szkoleniowych oraz materiałów
na temat handlu ludźmi;
Korzystanie z rezultatów
inicjatyw w zakresie współpracy
praktycznej.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3203 Procesy jakościowe: 60 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej
1 SNE
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2.5. Wykaz dostępnych języków EASO
Wykaz dostępnych języków EASO
EASO
Cel/cele

EASO zapewni państwom UE+ możliwość skorzystania z wszystkich języków dostępnych
w innych państwach UE+ przez publikację wykazu dostępnych języków.

Co nowego
w roku 2015?

EASO zbada rozwiązania techniczne w państwach UE+ w celu ułatwienia korzystania z wykazu
dostępnych języków.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Przegląd i aktualizacja wykazu dostępnych języków na kwartały I–IV
potrzeby tłumaczeń ustnych, monitorowanie korzystania
z wykazu oraz opracowanie broszury informacyjnej dla państw
członkowskich na temat korzystania z wykazu dostępnych
języków.

Wskaźniki
Liczba przeglądów i aktualizacji;
Liczba kontaktów nawiązanych
między państwami UE+ na potrzeby
korzystania z wykazu dostępnych
języków;
Zgromadzenie danych na temat
języków najczęściej wymienianych
we wnioskach o tłumaczenie;
Opracowanie i rozpowszechnienie
broszury informacyjnej.

Zorganizowanie co najmniej jednego posiedzenia z państwami kwartały II–III Liczba posiedzeń;
UE+, aby omówić techniczne rozwiązania w odniesieniu
Liczba uczestników;
do rosnącego poziomu korzystania z wykazu dostępnych
Poziom zadowolenia
języków, a także zapewnienie narzędzi technicznych.
uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń;
Liczba państw UE+
korzystających z udostępnionego
narzędzia.
Linia budżetowa i przydzielona kwota

3302 Wsparcie horyzontalne dla państw
członkowskich znajdujących się pod szczególną
presją: 50 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Wsparcia Operacyjnego
0,25 CA
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3. Wsparcie operacyjne
3.1. Rezerwa interwencyjna w dziedzinie azylu
Rezerwa interwencyjna w dziedzinie azylu EASO
EASO
Cel/cele

EASO będzie utrzymywać w gotowości zespół ekspertów, których wykaz będzie uaktualniany.
EASO będzie ponadto utrzymywać stały kontakt z krajowymi punktami kontaktowymi
rezerwy interwencyjnej w dziedzinie azylu we wszystkich kwestiach dotyczących ekspertów
rozmieszczonych w ramach środków wsparcia oraz będzie udzielać pomocy w zakresie wszelkich
problemów dotyczących warunków rozmieszczania tych ekspertów.

Co nowego
w roku 2015?

EASO opracuje i wdroży system informacji zwrotnych na potrzeby rozmieszczonych ekspertów
oraz rozwinie proces odprawy i narzędzia dla ekspertów należących do rezerwy interwencyjnej
w dziedzinie azylu.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Zorganizowanie co najmniej dwóch odbywających się kwartały II, IV Liczba posiedzeń;
w ramach praktycznej współpracy EASO posiedzeń
Liczba uczestników;
z krajowymi punktami kontaktowymi rezerwy
Poziom zadowolenia uczestników;
interwencyjnej w dziedzinie azylu w państwach UE+.
Korzystanie z rezultatów posiedzeń.
Opracowanie podręczników na potrzeby horyzontalnego kwartały I–IV Liczba posiedzeń;
wsparcia operacyjnego.
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników;
Liczba opracowanych
i rozpowszechnionych podręczników.
Opracowanie i wdrożenie systemu informacji kwartały I–IV Przetestowanie i wdrożenie systemu
zwrotnych na potrzeby rozmieszczonych ekspertów.
rozmieszczania;
Poziom zadowolenia przyjmujących
i wysyłających państw UE+ z systemu
rozmieszczania.
Linia budżetowa i przydzielona kwota

3301 Wsparcie horyzontalne dla państw członkowskich
znajdujących się pod szczególną presją: 250 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Wsparcia Operacyjnego
0,5 AD, 0,5 CA
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3.2. Wsparcie operacyjne
Wsparcie dostosowane do potrzeb/specjalne
EASO
Cel/cele

EASO będzie dalej rozwijał środki wsparcia specjalnego, aby udzielać pomocy państwom
UE+ mającym pewne określone i szczególne potrzeby w związku z transpozycją i wdrażaniem
dorobku UE w dziedzinie azylu.
Zostanie to przełożone na szereg różnych działań, w tym pomoc dostosowaną do indywidualnych
potrzeb, budowanie zdolności, wsparcie specjalne oraz szczególne procesy kontroli jakości.

Co nowego
w roku 2015?

EASO udzieli wsparcia dostosowanego do potrzeb Cyprowi.
Działalność
Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Udział ekspertów w zespołach wsparcia specjalnego oraz kwartały I–IV
w innych środkach wsparcia na Cyprze zgodnie z planem
wsparcia specjalnego.

Liczba rozmieszczonych zespołów
wsparcia specjalnego;
Liczba innych środków wsparcia;
Poziom zadowolenia Cypru ze
środków wsparcia;
Poziom przyjęcia i wdrożenia
rezultatów środków wsparcia.

Udział ekspertów w zespołach wsparcia specjalnego oraz kwartały I–IV
w innych środkach wsparcia w Bułgarii zgodnie z planem
wsparcia specjalnego.

Liczba rozmieszczonych zespołów
wsparcia specjalnego;
Liczba innych środków wsparcia;
Poziom zadowolenia Bułgarii ze
środków wsparcia;
Liczba funkcjonariuszy/
urzędników służby cywilnej ds.
azylu i przyjmowania, których
wiedza lub umiejętności wzrosły.

Zapewnienie wsparcia dostosowanego do potrzeb/wsparcia kwartały I–IV
specjalnego wnioskującym państwom członkowskim
mającym pewne określone i szczególne potrzeby związane
z wdrażaniem zmienionego dorobku UE w dziedzinie azylu
zgodnie z podpisanymi planami wsparcia specjalnego.

Liczba nowych planów wsparcia
specjalnego podpisanych przez
dyrektora wykonawczego EASO
i wnioskujące państwa UE+;
Liczba wdrożonych środków
wsparcia dostosowanego do
potrzeb/wsparcia specjalnego;
Poziom zadowolenia
przyjmujących państw UE+;
Liczba nowych rozwiązań
politycznych i praktyk w danym
organie krajowym/państwie
członkowskim wprowadzonych
w celu wdrożenia
przekształconego dorobku
w dziedzinie azylu.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3302 Wsparcie w sytuacjach
nadzwyczajnych: 675 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Wsparcia Operacyjnego
1,25 AD, 1 CA, 0,5 AST, 1 SNE
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Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych
EASO
Cel/cele

EASO będzie udzielać państwom UE+, które znajdują się pod szczególną presją, wsparcia
w sytuacjach nadzwyczajnych przez rozmieszczenie ekspertów państw UE+ w formie zespołów
wsparcia w dziedzinie azylu lub udzielając innego potrzebnego wsparcia. Przy zapewnianiu tego
wsparcia EASO będzie współpracować z właściwymi organami, zwracając szczególną uwagę na
współpracę operacyjną z agencją Frontex i innymi zainteresowanymi stronami, aby dostosować
środki wsparcia operacyjnego.
W stosownych przypadkach działania podejmowane w ramach mechanizmu określonego w art. 33
rozporządzenia Dublin III zostaną uzupełnione działaniami wsparcia operacyjnego EASO.

Co nowego
w roku
2015?

EASO opracuje informacje zwrotne dla państw UE+ rozmieszczających ekspertów i dla przyjmujących
państw UE+ korzystających ze wsparcia, a także strategię korzystania ze środków nadzwyczajnych
w państwach UE+, aby promować kontrolę jakości i długoterminowy wpływ produktów działań.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Zapewnienie wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych kwartały I–IV
państwom UE+ znajdujących się pod szczególną presją, aby
poprawić ich zdolność i gotowość do zarządzania swoimi
systemami azylowymi i systemami przyjmowania zgodnie
z podpisanymi planami operacyjnymi, jak również współpraca
z właściwymi organami w zakresie udzielania wsparcia
w sytuacjach nadzwyczajnych.

Wskaźniki
Liczba podpisanych lub
wdrożonych planów
operacyjnych;
Liczba rozmieszczonych zespołów
wsparcia w dziedzinie azylu;
Liczba innych środków wsparcia;
Poziom zadowolenia państw UE+
otrzymujących wsparcie;
Poziom wdrożenia rezultatów
środków nadzwyczajnych;
Korzystanie z produktów.

Dalsze rozwijanie systemu zarządzania jakością, aby zapewnić kwartały I–IV Opracowany system zarządzania
jakość i spójność produktów w zakresie wsparcia w sytuacjach
jakością;
nadzwyczajnych.
Korzystanie z systemu;
Liczba produktów, którymi
zarządza się w ramach systemu.
Utworzenie ram koordynacji z innymi partnerami kwartały I–IV Liczba opracowanych metod
zaangażowanymi w środki wsparcia w sytuacjach
i narzędzi technicznych;
nadzwyczajnych oraz opracowanie strategii korzystania ze
Korzystanie z rezultatów.
środków nadzwyczajnych.
Zorganizowanie co najmniej sześciu warsztatów poświęconych kwartały II–IV
praktycznej współpracy i utworzenie ram koordynacji
z państwami UE+ i innymi partnerami zaangażowanymi w środki
nadzwyczajne, aby dalej rozwijać strategię postępowania
w sytuacjach nadzwyczajnych.

Liczba posiedzeń;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia
uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3302 Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych:
821 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Wsparcia Operacyjnego
1,25 AD, 0,5 AST, 1 SNE
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3.3. Relokacja
Relokacja
EASO
Cel/cele

EASO będzie wspierać, ułatwiać i koordynować wymianę informacji i najlepszych praktyk
w zakresie relokacji wewnątrz UE.

Co nowego
w roku 2015?

EASO podejmie działania następcze w związku z dorocznym forum Komisji Europejskiej
ds. relokacji.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Zorganizowanie co najmniej jednego odbywającego się
w ramach praktycznej współpracy EASO posiedzenia na temat
relokacji osób korzystających z ochrony międzynarodowej
w synergii z dorocznym forum Komisji Europejskiej ds.
relokacji w 2014 r.

kwartał II

Zorganizowanie posiedzenia;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia
uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.

Udział w dorocznym forum Komisji Europejskiej ds. relokacji
i podjęcie działań następczych w związku z wnioskami tego
forum.

kwartał IV

Rodzaj udziału;
Wdrożone działania następcze.

Wspieranie ewentualnych działań w zakresie relokacji kwartały I–IV Ilość i rodzaj zrealizowanych
uzgodnionych na szczeblu UE.
działań;
Poziom zadowolenia
zaangażowanych
zainteresowanych stron.
Linia budżetowa i przydzielona kwota

3204 Relokacja, przesiedlenie i wymiar zewnętrzny:
30 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Wsparcia Operacyjnego
0,25 CA
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3.4. Działania w zakresie wspólnego rozpatrywania wniosków
Działania w zakresie wspólnego rozpatrywania wniosków
EASO
Cel/cele

Po uzyskaniu doświadczeń w ramach przeprowadzonych w 2014 r. projektów pilotażowych
dotyczących wspólnego rozpatrywania wniosków, w szczególności w kontekście
Śródziemnomorskiej Grupy Zadaniowej, EASO przeprowadzi ocenę projektów i opracuje
podręcznik na temat wspólnego rozpatrywania wniosków. Ponadto w 2015 r. EASO będzie
koordynować dodatkowe działania w zakresie wspólnego rozpatrywania wniosków z udziałem
kilku państw UE+.

Co nowego
w roku 2015?

EASO przeprowadzi ocenę projektów pilotażowych i rozpocznie opracowywanie podręcznika
na temat wspólnego rozpatrywania wniosków.
Działalność
Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Przeprowadzenie oceny projektów pilotażowych dotyczących
wspólnego rozpatrywania wniosków.

kwartały
II–III

Przeprowadzenie oceny;
Korzystanie z oceny.

Opracowanie projektu podręcznika na temat wspólnego
rozpatrywania wniosków.

kwartały
III–IV

Opracowanie podręcznika;
Korzystanie z podręcznika
w ramach działań w zakresie
wspólnego rozpatrywania
wniosków.

Koordynowanie co najmniej jednej operacji wspólnego kwartały I–IV Liczba zorganizowanych operacji;
rozpatrywania wniosków z udziałem ekspertów z kilku
Liczba uczestników;
państw UE+.
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów
działania.
Zorganizowanie co najmniej dwóch posiedzeń w celu kwartały I, III Zorganizowane posiedzenia;
rozwinięcia praktycznej współpracy w zakresie wspólnego
Liczba uczestników;
rozpatrywania wniosków.
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.
Zebranie i połączenie wiedzy fachowej i praktyk państw UE+
w zakresie wspólnego rozpatrywania wniosków.

kwartały
II–IV

Opracowanie sprawozdania wraz
ze stosownymi zaleceniami;
Poziom zadowolenia
ze sprawozdania;
Stosowanie zaleceń zawartych
w sprawozdaniu.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3302 Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych:
225 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Wsparcia Operacyjnego
0,5 AD, 0,5 SNE
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3.5. Synergia między azylem a migracją
Synergia między azylem a migracją
EASO
Cel/cele

Polityka azylowa i w zakresie ochrony międzynarodowej stanowi część szerszych ram prawnych
UE w dziedzinie migracji. W tych ramach EASO będzie promować spójność w realizacji działań
w dziedzinie azylu i migracji we współpracy z właściwymi organizacjami i istniejącymi sieciami.
W tym kontekście powrót osób, którym odmówiono azylu, uważany jest za integralną część
skutecznego systemu azylowego. EASO zbada również możliwości wymiany informacji
i najlepszych praktyk w celu uwzględnienia elementów istotnych dla powrotu osób, którym
odmówiono azylu, przy czym będzie ściśle współpracować z grupą ekspertów ds. powrotów
w ramach Europejskiej Sieci Migracyjnej. Z uwagi na obowiązki innych organizacji w dziedzinie
powrotów EASO nie zamierza jednak angażować się w aspekty operacyjne powrotów.

Co nowego
w roku 2015?

Zorganizowanie odbywających się w ramach praktycznej współpracy EASO posiedzeń
ekspertów w celu uwzględnienia elementów istotnych dla powrotu w systemach azylowych.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Zorganizowanie co najmniej dwóch posiedzeń w celu kwartały II, III Zorganizowane posiedzenia;
uwzględnienia elementów istotnych dla powrotu w systemach
Liczba uczestników;
azylowych.
Poziom zadowolenia
uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.
Linia budżetowa i przydzielona kwota

3302 Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych:
60 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Wsparcia Operacyjnego
0,75 AD, 0,25 CA
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3.6. Przyjmowanie i integracja
Wsparcie w zakresie przyjmowania i integracji
EASO
Cel/cele

EASO będzie dalej rozwijać swoją wewnętrzną zdolność wspierania państw UE+ przez
prowadzenie działań mających na celu promowanie odpowiednich warunków przyjmowania
i środków integracji na podstawie ram opracowanych przez EASO z uwzględnieniem zwłaszcza
grup wymagających szczególnego traktowania.
Działania będą przeprowadzane we współpracy z właściwymi organizacjami i sieciami (np.
Europejską Platformą Agencji ds. Przyjmowania – EPRA, siecią krajowych punktów kontaktowych
Komisji ds. integracji), które już zajmują się tą dziedziną.

Co nowego
w roku 2015?

W 2015 r. EASO będzie wspierać wymianę informacji i najlepszych praktyk na temat systemów
przyjmowania i środków integracji w ramach WESA. Zdolność państw UE+ w zakresie
planowania ewentualnościowego w odniesieniu do przyjmowania możliwych napływów osób
ubiegających się o azyl zostanie wzmocniona i zbadane zostaną możliwości opracowania
projektu pilotażowego dotyczącego udostępniania zdolności przyjmowania w UE.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Opracowanie ram ewentualnościowych ze szczególnym
naciskiem na przyjmowanie.

kwartał I

Opracowane ramy;
Korzystanie z ram.

Zorganizowanie co najmniej trzech posiedzeń ekspertów
odbywających się w ramach praktycznej współpracy EASO
na temat systemów i warunków przyjmowania.

kwartały
I–IV

Zorganizowane posiedzenia;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów posiedzeń.

Zorganizowanie projektu pilotażowego mającego na celu
udostępnianie zdolności przyjmowania w UE.

kwartały
I–IV

Ukończenie projektu pilotażowego;
Poziom zadowolenia/informacji
zwrotnych przekazanych przez
uczestniczące państwa UE+;
Korzystanie z rezultatów
uzyskanych w ramach projektu
pilotażowego.

Udzielanie wsparcia państwom UE+ w zakresie planowania
ewentualnościowego oraz gotowości na ewentualny napływ
osób ubiegających się o azyl w kontekście przyjmowania,
a także zorganizowanie warsztatów poświęconych
praktycznej współpracy w tej dziedzinie.

kwartały
I–IV

Zorganizowanie posiedzenia;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzenia;
Liczba wdrożonych środków
wsparcia;
Poziom zadowolenia przyjmujących
państw UE+ z udzielonego wsparcia;
Korzystanie z rezultatów
udzielonego wsparcia.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3302 Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych:
210 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Wsparcia Operacyjnego
0,5 AD, 0,5 SNE
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4. Wsparcie w zakresie informacji i analizy
4.1. System informacji i dokumentacji
System informacji i dokumentacji
EASO
Cel/cele

EASO będzie rozwijał swój system informacji i dokumentacji (IDS), zapewniający pojedynczy
punkt informacyjny w odniesieniu do organizacji systemów azylowych i systemów przyjmowania
w państwach UE+ oraz przegląd praktycznego funkcjonowania WESA.
W ramach tego systemu ogólnej informacji i dokumentacji EASO będzie kontynuował działania
na rzecz włączenia do niego orzecznictwa europejskiego i państw UE+ związanego z przepisami
UE w dziedzinie azylu.
W toku tego procesu EASO uwzględni wszelkie istotne źródła informacji, w tym istniejące
stosowne bazy danych, oraz przeprowadzi konsultacje z zainteresowanymi stronami, np.
sądami europejskimi, innymi agencjami UE, takimi jak Frontex i FRA, właściwymi organizacjami
międzynarodowymi, w szczególności UNHCR, środowiskiem akademickim i społeczeństwem
obywatelskim.

Co nowego
w roku 2015?

EASO będzie dążył do utworzenia odpowiedniej platformy informatycznej na potrzeby
powyższych celów w oparciu o komercyjne oprogramowanie oraz do utworzenia sieci systemów
informacji i dokumentacji przedstawicieli państw UE+, która byłaby w stanie dostarczać dane
dotyczące zmian w polityce krajowej, procedurach i orzecznictwie.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Regularne gromadzenie danych z państw UE+ na temat
funkcjonowania ich systemów azylowych oraz istotnych
zmian w polityce krajowej, procedurach i orzecznictwie.

kwartały
I–IV

Liczba państw UE+ przekazujących
dane, o które wnioskowano;
Harmonogram przekazywania
danych.

Podjęcie dalszych działań w zakresie systemu informacji
i dokumentacji na rzecz stworzenia bazy danych orzecznictwa
zawierającej wyroki sądów europejskich i państw UE+
nawiązujące do unijnego dorobku w dziedzinie azylu.

kwartały
I–IV

Liczba wybranych
i upowszechnionych decyzji
krajowych lub unijnych;
Korzystanie z sekcji systemu
informacji i dokumentacji
poświęconej orzecznictwu.

Dalsze tworzenie podsumowań odsyłających do odpowiednich
załączonych dokumentów w systemie informacji i dokumentacji.

kwartały
I–IV

Liczba opracowanych
podsumowań;
Liczba załączonych dokumentów;
Poziom zadowolenia
użytkowników.

Zorganizowanie co najmniej dwóch odbywających się
w ramach praktycznej współpracy posiedzeń na temat
polityki i procedur państw UE+.

kwartały
I–IV

Liczba odbytych posiedzeń;
Korzystanie z rezultatów posiedzeń.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3103 System informacji i dokumentacji:
250 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Informacji, Dokumentacji i Analizy
1 AD, 1 CA, 0,5 AST
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4.2. Roczne sprawozdanie na temat sytuacji w dziedzinie azylu w UE
Roczne sprawozdanie na temat sytuacji w dziedzinie azylu w UE
EASO
Cel/cele

Celem EASO jest zapewnienie każdego roku krajowym i unijnym decydentom oraz
zainteresowanym stronom kompleksowego przeglądu sytuacji w dziedzinie azylu w UE. Prace
nad sprawozdaniem są zsynchronizowane z pracami nad rocznym sprawozdaniem Komisji
Europejskiej w sprawie imigracji i azylu. W sprawozdaniu uwzględnia się uwagi społeczeństwa
obywatelskiego i środowiska akademickiego.

Co nowego
w roku 2015?

Sprawozdanie roczne na temat azylu będzie obejmowało nowe analizy oparte na danych
zebranych w ramach etapu II systemu wczesnego ostrzegania i gotowości oraz lepszą wizualizację
danych, a także będzie oparte na lepszych standardach redakcyjnych.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.
Przygotowanie, przyjęcie i opublikowanie rocznego
sprawozdania EASO na temat sytuacji w dziedzinie azylu w UE.

Kiedy
kwartał II

Wskaźniki
Przyjęte i opublikowane
sprawozdanie roczne;
Liczba zainteresowanych stron
przekazujących informacje na
potrzeby sprawozdania rocznego;
Korzystanie ze sprawozdania
rocznego.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3101 Sprawozdanie roczne na temat azylu:
130 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Informacji, Dokumentacji i Analizy
4 AD
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4.3. System wczesnego ostrzegania i gotowości
System wczesnego ostrzegania i gotowości
EASO
Cel/cele

EASO rozwinie swój system wczesnego ostrzegania i gotowości, który służy przekazywaniu
państwom UE+, Komisji Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu
dokładnych i aktualnych informacji i analiz dotyczących przepływu osób ubiegających się o azyl
do i wewnątrz Unii Europejskiej oraz na temat zdolności państw UE+ w zakresie reagowania
na nie.
System wczesnego ostrzegania i gotowości będzie stanowił wsparcie mechanizmu wczesnego
ostrzegania, gotowości i zarządzania kryzysowego przewidzianego w art. 33 rozporządzenia
Dublin III.

Co nowego
w roku 2015?

W 2015 r. EASO będzie regularnie gromadził i analizował dane w ramach wskaźników etapu II
systemu wczesnego ostrzegania i gotowości oraz będzie proponował i badał wykonalność
wskaźników na potrzeby etapu III. EASO dąży do wykorzystywania narzędzi informatycznych
systemu informacji geograficznej (GIS) w celu ulepszenia analizy i wizualizacji. EASO utworzy
grupy doradcze do spraw kluczowych kwestii, w których skład wchodzić będą członkowie Grupy
ds. Danych Statystycznych.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Regularne gromadzenie danych z państw UE+ według
wskaźników etapu II.

kwartały
I–IV

Liczba państw UE+ przekazujących
dane, o które wnioskowano;
Harmonogram przekazywania
danych.

Sporządzanie regularnych sprawozdań (miesięcznych
i kwartalnych).

kwartały
I–IV

Liczba sprawozdań;
Częstotliwość przygotowywania
sprawozdań;
Korzystanie ze sprawozdań.

Sporządzenie sprawozdań ad hoc.

kwartały
I–IV

Liczba sprawozdań;
Korzystanie ze sprawozdań.

Zorganizowanie maksymalnie dwóch posiedzeń Grupy ds.
Danych Statystycznych.

kwartały
II, IV

Liczba posiedzeń;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzenia.

Utworzenie grup doradczych do spraw kluczowych aspektów
WESA.

kwartały
I–IV

Liczba i rodzaj utworzonych grup;
Liczba i jakość produktów
analitycznych.

Przygotowanie wraz z kluczowymi zainteresowanymi
stronami wniosku dotyczącego etapu III systemu wczesnego
ostrzegania i gotowości.

kwartały
I–IV

Liczba wskaźników.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3102 Wczesne ostrzeganie i analiza danych:
300 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Informacji, Dokumentacji i Analizy
3 AD, 2 CA, 2 SNE
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5. Wsparcie na rzecz państw trzecich
5.1. Wymiar zewnętrzny
Wymiar zewnętrzny
EASO
Cel/cele

Zgodnie ze strategią działań zewnętrznych EASO przyjętą w 2014 r. Urząd będzie podejmować
wysiłki na rzecz wspierania realizacji wymiaru zewnętrznego WESA w porozumieniu z Komisją
Europejską i w ramach unijnej polityki stosunków zewnętrznych.
Do lipca 2015 r. EASO sfinalizuje projekt ENPI z Jordanią, Tunezją i Marokiem. Ponadto
EASO będzie wspierał budowanie zdolności systemów azylowych i systemów przyjmowania
kluczowych państw trzecich sąsiadujących z UE, jak również w ramach regionalnych programów
rozwoju i ochrony (RDPP).
W razie potrzeby EASO będzie współpracował z odpowiednimi zainteresowanymi stronami,
takimi jak inne agencje UE i właściwe organizacje międzynarodowe, w szczególności UNHCR,
nad realizacją tych działań.

Co nowego
w roku 2015?

W ramach strategii działań zewnętrznych EASO Urząd będzie w dalszym stopniu badał możliwości
wspierania budowania zdolności w państwach trzecich.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Zorganizowanie co najmniej dwóch odbywających się kwartały II, IV
w ramach praktycznej współpracy EASO warsztatów
wraz z siecią na rzecz wymiaru zewnętrznego państw
UE+ w celu dalszego rozwijania działań dotyczących
wymiaru zewnętrznego EASO na potrzeby wsparcia
państw trzecich.

Liczba zorganizowanych warsztatów;

Sfinalizowanie realizacji projektu w ramach kwartały I–III
Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
z Tunezją, Marokiem i Jordanią oraz zaprezentowanie
doświadczeń nabytych w trakcie jego realizacji
i wykorzystanie ich na potrzeby przyszłego wsparcia
w tej dziedzinie (5).

Liczba zrealizowanych działań;
Stopień realizacji zaplanowanych działań
i wykonania budżetu;
Poziom zadowolenia zaangażowanych
państw trzecich;
Poziom zadowolenia zaangażowanych
zainteresowanych stron;
Liczba działań ubocznych, które można
zidentyfikować.

Opracowanie co najmniej dwóch działań dotyczących kwartały I–IV
wymiaru zewnętrznego, w tym działań w zakresie
budowania zdolności, odbywających się we
współpracy z docelowymi sąsiadującymi państwami
trzecimi, zidentyfikowanych zgodnie z globalnym
podejściem do kwestii migracji i mobilności oraz
w porozumieniu z Komisją Europejską.

Liczba zidentyfikowanych i zrealizowanych
działań dotyczących wymiaru
zewnętrznego;
Liczba uczestniczących państw trzecich;
Poziom zadowolenia zaangażowanych
państw trzecich.

Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów warsztatów.

(5) Projekt ENPI będzie realizowany ze środków przeznaczonych na określony cel zgodnie z umową o udzielenie dotacji zawartą z DG ds. Rozwoju i Współpracy
EuropeAid.
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Działalność
Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wsparcie realizacji regionalnych programów kwartały I–IV
rozwoju i ochrony (RDPP) i innych działań istotnych
dla zapewnienia trwałych rozwiązań w państwach
trzecich (np. warsztaty w zakresie regionalnej
współpracy praktycznej z docelowymi państwami
trzecimi i państwami UE+).

Wskaźniki
Liczba RDPP z udziałem EASO;
Liczba i rodzaj wdrożonych środków
wsparcia;
Liczba posiedzeń;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników/
zainteresowanych stron;
Korzystanie z rezultatów posiedzenia;
Poziom zadowolenia zaangażowanych
zainteresowanych stron.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3204 Relokacja, przesiedlenie i wymiar zewnętrzny: 250 000 EUR
4101 Współpraca państw zaangażowanych w EPS z EASO
(z przeznaczeniem na określony cel): 322 681 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Wsparcia Operacyjnego
0,75 AD, 0,5 CA
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5.2. Przesiedlenie
Przesiedlenie
EASO
Cel/cele

Rolą EASO będzie koordynacja wymiany informacji i innych działań dotyczących przesiedlenia
podejmowanych przez państwa UE+ we współpracy z UNHCR i IOM.
EASO będzie promował, we współpracy z UNHCR i IOM, koordynację między państwami UE+
pod względem osiągania przyjętych celów w zakresie przesiedleń, nie tylko pod względem
zgłoszeń, ale także w zakresie skutecznych wyjazdów do UE. Celem EASO jest wzmocnienie
roli UE w tym zakresie – we współpracy z Komisją Europejską – z myślą o zaspokojeniu potrzeb
uchodźców w państwach trzecich w zakresie ochrony międzynarodowej oraz o okazaniu
solidarności z państwami przyjmującymi.

Co nowego
w roku 2015?

EASO będzie wspierał realizację wspólnego unijnego programu przesiedleń.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Zorganizowanie co najmniej jednego odbywającego się kwartały I–III
w ramach praktycznej współpracy EASO posiedzenia
ekspertów na temat przesiedleń w synergii z innymi różnymi
inicjatywami unijnymi i międzynarodowymi dotyczącymi
przesiedleń.

Wskaźniki
Liczba zorganizowanych posiedzeń
ekspertów;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów posiedzeń.

Opracowywanie metodyk i narzędzi wzmacniania zdolności kwartały I–IV Liczba opracowanych metodyk
państw UE+ w zakresie przesiedleń uchodźców i promowanie
i narzędzi;
współpracy w ramach wspólnego unijnego programu
Korzystanie z metodyk i narzędzi.
przesiedleń.
Linia budżetowa i przydzielona kwota

3204 Relokacja, przesiedlenie i wymiar zewnętrzny:
220 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Centrum Wsparcia Operacyjnego
0,5 AD, 0,25 CA
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6. Ramy, sieć i organizacja EASO
6.1. Zarząd
Struktura zarządzania wewnętrznego i administracyjna EASO składa się z zarządu i dyrektora wykonawczego.
Zarząd jest organem zarządzającym i planującym EASO. Jego kluczowe funkcje w 2015 r. obejmują przyjęcie
programów prac i sprawozdań rocznych EASO oraz przyjęcie budżetu. Ponadto zarząd zapewnia skuteczne
wykonywanie obowiązków przez EASO.
Zarząd
EASO
Cel/cele

Celem EASO jest zagwarantowanie dalszego skutecznego i sprawnego wykonywania zadań
przez zarząd jako organ zarządzający i planujący EASO.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.
Zorganizowanie trzech posiedzeń zarządu z możliwością
zwołania dodatkowych posiedzeń na wniosek prezesa lub
jednej trzeciej członków.

Kiedy
kwartały II–IV

Wskaźniki
Liczba posiedzeń;
Liczba uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzeń.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

2306 Wydatki administracyjne na posiedzenia
wewnętrzne i zewnętrzne: 200 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Biuro Dyrektora Wykonawczego
0,5 AD, 0,5 CA

Dyrektor wykonawczy zachowuje niezależność podczas pełnienia swoich obowiązków i jest przedstawicielem
prawnym EASO. Dyrektor wykonawczy będzie wykonywał swoje obowiązki w zakresie zarządzania administracyjnego
EASO oraz wdrażania programu prac i decyzji zarządu.
Dyrektora wykonawczego wspierać będą kierownicy działów/centrów, główny księgowy i Biuro Dyrektora
Wykonawczego. W 2015 r. nie przewiduje się żadnych zmian w strukturze wewnętrznej EASO, która składać się
będzie z czterech działów/centrów:
• Dział ds. Ogólnych i Administracji (GAAU)
• Centrum Informacji, Dokumentacji i Analizy (CIDA)
• Centrum Wsparcia Operacyjnego (COS)
• Centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej (CTQE).
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DYREKTOR
WYKONAWCZY

Dział ds. Ogólnych
i Administracji

Biuro Dyrektora
Wykonawczego

Księgowość

Centrum Informacji,
Dokumentacji
i Analizy

Centrum Wsparcia
Operacyjnego

Centrum Szkolenia,
Jakości i Wiedzy
Fachowej

Dział ds. Ogólnych

Dział ds. Informacji
i Dokumentacji

Dział ds. Wsparcia
Specjalnego
i Wsparcia w Sytuacjach
Nadzwyczajnych

Dział ds. Szkolenia

Dział Administracji

Dział ds. Informacji
o Krajach
Pochodzenia

Dział ds. Wymiaru
Zewnętrznego
i Przesiedlenia

Dział ds. Jakości

Dział ds. Analizy
Azylowej

6.2. Sieć współpracy EASO
CZŁONKOWIE
ZARZĄDU
KOMISJA
EUROPEJSKA

UNHCR

PAŃSTWA
O STATUSIE
OBSERWATORÓW/
PAŃSTWA
STOWARZYSZONE

CZŁONKOWIE
SĄDÓW
I TRYBUNAŁÓW

RADA UE

EASO

PARLAMENT
EUROPEJSKI

ŚRODOWISKO
AKADEMICKIE

EUROPEJSKA
SŁUŻBA DZIAŁAŃ
ZEWNĘTRZNYCH

SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE

ORGANY UE
ORGANIZACJE
MIĘDZYNARODOWE
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6.2.1. Współpraca z Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską
Jako zdecentralizowany organ regulacyjny UE posiadający własną strukturę zarządzania, EASO prowadzi swoje
działania w ramach polityki i struktury instytucjonalnej UE. W tym kontekście odpowiedzialność polityczna za
dziedzinę azylu spoczywa na europejskim komisarzu do spraw wewnętrznych. W związku z tym wszystkie działania
realizowane przez EASO wymagają ścisłej współpracy z Komisją Europejską. W 2015 r. EASO zwróci się do Komisji
Europejskiej o zaopiniowanie poszczególnych dokumentów wymagających przyjęcia uchwałą zarządu EASO zgodnie
z właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EASO. W całym 2015 r. odbywać się będą regularne posiedzenia
na wszystkich szczeblach oraz wideokonferencje z Dyrekcją Generalną do Spraw Wewnętrznych poświęcone tematyce
związanej z polityką. Ponadto w 2015 r. EASO będzie nadal organizował warsztaty praktyczne wraz z posiedzeniami
komitetów kontaktowych. Ponadto EASO będzie koordynować przygotowywanie sprawozdań z Komisją Europejską.
Sprawozdania EASO i ESM (np. sprawozdanie roczne EASO) będą opracowywane w oparciu o te same dane otrzymane
od państw UE+ w odniesieniu do pełnego zakresu informacji podlegających sprawozdawczości. EASO będzie
uczestniczyć w posiedzeniach krajowych punktów kontaktowych ESM i jej komitetu sterującego oraz w odpowiednich
posiedzeniach tematycznych. Ponadto w 2015 r. EASO będzie dążył do zawarcia protokołu ustaleń z Eurostatem.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EASO Urząd prześle swój roczny program prac i roczne sprawozdanie
z działalności Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Dyrektor wykonawczy
jest regularnie proszony o składanie sprawozdań Radzie ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w odniesieniu do wspólnego europejskiego systemu azylowego (WESA). Ponadto dyrektor wykonawczy ma obowiązek
przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu programu prac EASO, jak również określonych informacji na tematy
związane z działalnością Urzędu.
W 2015 r. EASO będzie udzielał wsparcia w zakresie wieloletnich ram finansowych i nowych ustaleń dotyczących
finansowania UE w dziedzinie azylu i migracji. W tym zakresie Urząd będzie przekazywał informacje dotyczące
priorytetów operacyjnych UE i określonych priorytetów państw UE+, które można by uwzględnić w ramach
ukierunkowanego finansowania.
EASO będzie wypełniać swoją instytucjonalną rolę w kontekście mechanizmu określonego w art. 33 rozporządzenia
Dublin III, podejmując działania i informując właściwe zainteresowane instytucje na poszczególnych etapach
funkcjonowania mechanizmu.

6.2.2. Współpraca z UNHCR i innymi organizacjami międzynarodowymi
Przy wykonywaniu swoich zadań EASO ściśle współpracuje z Wysokim Komisarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych
do spraw Uchodźców (UNHCR) i innymi odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi i międzyrządowymi.
Jeżeli chodzi o UNHCR, EASO ściśle współpracuje z tym organem i angażuje go we wszystkich dziedzinach określonych
w rozporządzeniu w sprawie EASO. W 2013 r. doszło do podpisania ustaleń roboczych między EASO a UNCHR. Na
tej podstawie w 2015 r. EASO zacieśni współpracę, w szczególności w zakresie szkolenia, procesów jakościowych,
małoletnich bez opieki, przesiedleń, zewnętrznego wymiaru wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz
wsparcia specjalnego i w sytuacjach nadzwyczajnych. Kontynuowana będzie zorganizowana współpraca we
wszystkich dziedzinach. UNHCR uczestniczy w posiedzeniach zarządu EASO w charakterze członka bez prawa głosu
i w stosownych przypadkach będzie zapraszany na posiedzenia grup roboczych. Ponadto należy podkreślić, że UNHCR
ma stałe biuro łącznikowe z EASO z siedzibą na Malcie.
W roku 2015 EASO będzie również utrzymywać bliski kontakt z innymi ważnymi organizacjami międzynarodowymi
i międzyrządowymi działającymi w dziedzinie azylu, takimi jak: Rada Europy, konferencja dyrektorów generalnych
służb imigracyjnych (GDISC), międzyrządowe konsultacje w dziedzinie polityki azylowej, dotyczącej uchodźców
i polityki migracyjnej (IGC) i Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM). Jeżeli chodzi o Radę Europy i IOM,
w 2015 r. EASO będzie prowadził regularną wymianę stanowisk i wspierał pracę tych organów. Co się tyczy GDISC,
EASO będzie aktywnie uczestniczył w jej pracach, biorąc udział w kilku konferencjach i warsztatach GDISC, natomiast
w ramach regularnej wymiany pism w ramach EASO będzie regularnie zapraszany do udziału w pracach kilku grup
roboczych IGC, a dyrektor wykonawczy EASO otrzyma zaproszenie do udziału w pełnej rundzie IGC.

34 – Program prac EASO na rok 2015

6.2.3. Współpraca z agencjami UE i agencjami WSiSW
Sieć agencji UE
Będąc członkiem międzyagencyjnej sieci koordynacji, EASO promuje ścisłą współpracę z innymi agencjami UE.
W 2015 r. EASO będzie w dalszym ciągu wdrażać, we współpracy z Komisją Europejską, wspólne podejście w zakresie
zdecentralizowanych agencji UE i plan działania w tym obszarze.
EASO będzie uczestniczyć w odpowiednich inicjatywach organizowanych w 2015 r. w ramach sieci działań
i Międzyagencyjnej Sieci Prawnej (IALN), do której Urząd przystąpił formalnie w 2013 r.
Sieć agencji WSiSW
EASO uczestniczy również we współpracy międzyagencyjnej w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw
wewnętrznych, wspólnie z agencją Frontex, Agencją Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Europolem, Eurojustem,
agencją CEPOL, Europejską Agencją ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi
w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), Europejskim Centrum Monitorowania
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn oraz Europejskim
Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). W 2015 r. EASO będzie uczestniczył w sieci agencji WSiSW
i wniesie wkład w jej działania.
Frontex
Na podstawie ustaleń roboczych podpisanych przez Frontex i EASO we wrześniu 2012 r. obecna współpraca
będzie kontynuowana w 2015 r. Frontex i EASO będą dalej prowadzić stałą współpracę w zakresie programów
szkoleniowych, inicjatyw na rzecz poprawy jakości, wymiany analiz i danych w kontekście systemu wczesnego
ostrzegania i gotowości oraz informacji o krajach pochodzenia. Ponadto EASO będzie wzmacniać współpracę z agencją
Frontex w zakresie wsparcia operacyjnego przez koordynowanie wysiłków podczas udzielania wsparcia państwom
UE+ oraz przez zbadanie dalszych synergii w zakresie zarządzania granicami i określenie potrzeb odnośnie do ochrony
międzynarodowej. Przy opracowywaniu odpowiednich działań w obszarze wymiaru zewnętrznego w 2015 r. EASO
oprze się na współpracy z agencją Frontex. Frontex i EASO będą prowadzić współpracę w ramach działań dotyczących
społeczeństwa obywatelskiego, między innymi za pośrednictwem swoich forów doradczych. W 2015 r. EASO będzie
nadal uczestniczyć w forum doradczym agencji Frontex w charakterze obserwatora.
Agencja Praw Podstawowych (FRA)
FRA i EASO będą zacieśniać swoją współpracę w 2015 r. zgodnie z ustaleniami roboczymi podpisanymi przez obie
agencje w czerwcu 2013 r. FRA i EASO będą nadal dzieliły się informacjami, zapewniając dane przydatne w działalności
badawczej i wymieniając się metodykami badań i gromadzenia danych. Obie organizacje będą kontynuowały
współpracę w dziedzinie szkoleń, poszerzając wymianę najlepszych praktyk, informacji i wiedzy fachowej w zakresie
praw podstawowych. W 2015 r. będą nadal współdziałały w zakresie wzajemnych działań konsultacyjnych.
eu-LISA
EASO i eu-LISA rozpoczną realizację działań wyszczególnionych w ustaleniach roboczych podpisanych przez obie
agencje w listopadzie 2014 r.
EASO będzie również utrzymywał wzajemne kontakty i relacje na poziomie dwustronnym z innymi odpowiednimi
agencjami UE, zwłaszcza za pośrednictwem kanałów współpracy międzyagencyjnej w dziedzinie wymiaru
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych.

6.2.4. Współpraca ze środowiskiem akademickim oraz z członkami sądów i trybunałów
EASO poświęca szczególną uwagę relacjom ze środowiskiem akademickim oraz z członkami trybunałów i sądów
europejskich i państw UE+.
W 2015 r. środowisko akademickie będzie na różne sposoby zaangażowane w pracę EASO, w tym przez działania
mające na celu opracowanie szkoleń, i nadal będzie odgrywać zasadniczą rolę w forum doradczym i na posiedzeniach
ekspertów.
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W 2015 r. EASO oraz członkowie trybunałów i sądów będą ściśle ze sobą współpracować, między innymi za
pośrednictwem Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (IARLJ) i jego
europejskiej kapituły oraz w ramach Stowarzyszenia Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ).
Konkretne działania związane ze współpracą ze środowiskiem akademickimi oraz z członkami trybunałów i sądów,
które będą rozwijane w 2015 r., już określono w sekcji 2.4.1.

6.3. Forum doradcze
Forum doradcze stanowi mechanizm wymiany informacji i gromadzenia wiedzy EASO i odpowiednich zainteresowanych
stron. Od czterech lat EASO pogłębia swoje relacje ze społeczeństwem obywatelskim i zasięga opinii organizacji
społeczeństwa obywatelskiego w wielu kwestiach. W 2015 r., zgodnie z kalendarzem konsultacji EASO na rok
2015, EASO będzie nadal konsultować się z właściwymi organizacjami w określonych kwestiach, posługując się
kryteriami wyboru nakreślonymi w planie operacyjnym forum doradczego. EASO będzie również konsultować się
ze społeczeństwem obywatelskim podczas całej fazy opracowywania programu prac na rok 2016, sprawozdania
rocznego i innych dokumentów, stosując szereg narzędzi, które jak dotąd uznano za odpowiednie i skuteczne.
W 2015 r. EASO w dalszym stopniu rozwinie swoją platformę e-konsultacji. Internet nadal będzie głównym narzędziem
konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim. Zorganizowane zostaną określone działania w zakresie konsultacji
dla grup docelowych, np. członków trybunałów i sądów. W oparciu o doświadczenia uzyskane w latach 2012, 2013
i 2014 EASO zorganizuje w IV kwartale 2015 r. konferencję dla przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz
posiedzenie plenarne.
Działania forum doradczego EASO
EASO
Cel/cele

EASO będzie uczestniczyć w dialogu z odpowiednimi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego
w celu wymiany wiedzy fachowej i doświadczeń.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

EASO będzie się konsultować z odpowiednimi organizacjami
społeczeństwa obywatelskiego.

kwartały I–IV

Liczba i rodzaj przeprowadzonych
konsultacji;
Liczba organizacji, z którymi
przeprowadzono konsultacje;
Liczba odpowiedzi otrzymanych
w ramach konsultacji;
Korzystanie z wyników
konsultacji.

Zorganizowanie dorocznego posiedzenia plenarnego forum
doradczego.

kwartał IV

Zorganizowanie posiedzenia
plenarnego;
Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia
uczestników;
Korzystanie z rezultatów
posiedzenia plenarnego.

Udział organizacji społeczeństwa obywatelskiego
w dorocznej konferencji EASO.

kwartał IV

Liczba uczestników
reprezentujących organizacje
społeczeństwa obywatelskiego;
Poziom zadowolenia
uczestników.
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Działalność
Działania EASO w 2015 r.
Rozwijanie platformy e-konsultacji.

Kiedy
kwartały I–IV

Wskaźniki
Liczba konsultacji zainicjowanych
za pośrednictwem platformy
e-konsultacji;
Liczba odpowiedzi otrzymanych
w ramach konsultacji;
Korzystanie z wyników konsultacji.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

3401 Współpraca z partnerami i zainteresowanymi
stronami: 150 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Biuro Dyrektora Wykonawczego
0,5 AD, 0,5 CA

6.4. Komunikacja
EASO będzie kontynuować swoje działania w zakresie komunikacji z obywatelami podejmowane w latach 2013–14
w celu propagowania roli, wartości, działań i pracy agencji, kierując się zasadami opisanymi w strategii komunikacyjnej
Urzędu. Działalność komunikacyjna EASO będzie miała ponadto na celu zacieśnianie praktycznej współpracy między
państwami UE+. Główny kanał komunikacyjny EASO, czyli strona internetowa Urzędu (http://www.easo.europa.eu),
zostanie uzupełniony innymi kanałami w celu podkreślenia głównych przesłań EASO:
• wsparcie to nasza misja,
• stosowanie solidarności w praktyce,
• wspólne wartości, jakość i solidarność,
• EASO jest centrum wiedzy specjalistycznej w dziedzinie azylu oraz
• zapewnianie wartości dodanej UE i państwom UE+.
Najważniejsze przesłania EASO będą w czytelny sposób przekazywane za pośrednictwem kilku kanałów, aby zapewnić
jak najszersze ich upowszechnienie, a tym samym wzmocnić legitymację EASO. Głównym narzędziem działań
komunikacyjnych będzie strona internetowa EASO. Urząd będzie poszukiwać sposobów dalszego rozbudowania
i zmodernizowania swojej strony internetowej z uwzględnieniem informacji zwrotnych od użytkowników i przy
wykorzystaniu najlepszych praktyk stosowanych w odniesieniu do podobnych stron. Do innych kanałów należą:
• prasa i media audiowizualne,
• udział w wydarzeniach (takich jak dni otwarte UE, wysłuchania publiczne i inne ważne wydarzenia polityczne),
• prezentacje i wystawy na temat pracy i działań EASO,
• publikacje i sprawozdania,
• comiesięczny biuletyn EASO,
• komunikaty prasowe oraz
• codzienne wyciągi prasowe (do użytku wewnętrznego).
Jednym z głównych celów komunikacyjnych EASO jest dotarcie do wszystkich urzędników ds. azylu i przyjmowania
w państwach UE+, aby zapewnić, że wiedzą oni o głównych produktach EASO, w tym publikacjach i komunikatach
prasowych, i mogą z nich korzystać.
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Działania komunikacyjne EASO
EASO
Cel/cele

Upowszechnianie i propagowanie roli, wartości, działalności i pracy agencji zgodnie ze strategią
komunikacyjną EASO.
EASO skupi się na swoich zadaniach w zakresie ułatwiania, koordynowania i wzmacniania
praktycznej współpracy między państwami UE+ w wielu obszarach związanych z azylem.

Co nowego
w roku 2015?

EASO zmodernizuje swoją stronę internetową i będzie dalej ulepszać swoje kanały komunikacji.
Działalność

Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Opublikowanie co najmniej 10 wydań biuletynu EASO
i zwiększenie liczby subskrybentów biuletynu.

kwartały I–IV

Liczba wydań biuletynu EASO;
Poziom zadowolenia subskrybentów;
Procentowy wzrost liczby
subskrybentów biuletynu.

Zorganizowanie posiedzenia informacyjnego
i służącego tworzeniu sieci kontaktów dla podmiotów
potęgujących efekt działań komunikacyjnych EASO.

kwartały III–IV

Liczba uczestników;
Poziom zadowolenia uczestników;
Korzystanie z rezultatów posiedzenia.

Zorganizowanie dnia informacyjnego na temat EASO.

kwartał II

Opublikowanie co najmniej 10 komunikatów
prasowych.

kwartały I–IV

Liczba komunikatów prasowych;
Korzystanie z komunikatów
prasowych.

Monitorowanie doniesień prasowych dotyczących
EASO i zamieszczanie najważniejszych artykułów na
stronie internetowej.

kwartały I–IV

Liczba pozycji w archiwum prasowym;
Liczba artykułów zamieszczonych na
stronie internetowej.

Publikowanie codziennych wewnętrznych wyciągów
prasowych.

kwartały I–IV

Liczba codziennych wewnętrznych
wyciągów prasowych;
Poziom zadowolenia czytelników.

Udzielenie przynajmniej sześciu wywiadów prasowych
na wysokim szczeblu.

kwartały I–IV

Liczba wywiadów prasowych
udzielonych na wysokim szczeblu.

Koordynowanie i zapewnienie najwyższej jakości
publikacji EASO i ich tłumaczeń.

kwartały I–IV

Liczba publikacji i tłumaczeń;
Korzystanie z publikacji EASO;
Poziom zadowolenia użytkowników.

Zapewnienie pełnego upowszechnienia identyfikacji
wizualnej EASO.

kwartały I–IV

Stosowanie identyfikacji wizualnej
EASO.

Zwiększenie liczby odwiedzających stronę internetową
EASO.

kwartały I–IV

Procentowy wzrost liczby
odwiedzających stronę internetową
EASO.

Liczba stanowisk informacyjnych;
Liczba urzędników EASO
przedstawiających prezentacje;
Liczba uczestniczących państw UE+.
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Działalność
Działania EASO w 2015 r.

Kiedy

Wskaźniki

Zapewnienie terminowych odpowiedzi na pytania
otrzymywane od obywateli i prasy.

kwartały I–IV

Szybkość udzielenia odpowiedzi na
pytania;
Korzystanie z odpowiedzi.

Sprawne zarządzanie informacyjną skrzynką pocztową
EASO.

kwartały I–IV

Liczba próśb i odpowiedzi;
Szybkość odpowiedzi na prośby;
Korzystanie z informacyjnej skrzynki
pocztowej EASO.

Linia budżetowa i przydzielona kwota

2309 Koszty administracyjne tłumaczeń pisemnych
i ustnych: 470 000 EUR
2310 Publikacje administracyjne: 40 000 EUR
2311 Komunikacja: 80 000 EUR

Zasoby ludzkie i przydzielony personel

Biuro Dyrektora Wykonawczego
1 AD

6.5. Administracja EASO
W odniesieniu do struktury administracyjnej EASO Urząd będzie nadal dążył do swojego głównego celu, jakim jest
dostarczanie wysokiej jakości usług, aby skutecznie i efektywnie realizować swoją misję i cele. W szczególności
Dział ds. Ogólnych i Administracji będzie nadal oceniał, proponował definicje oraz zaspokajał globalne potrzeby
administracyjne i wymagania EASO, zapewniając zgodność i zarządzanie ryzykiem, zgodnie z polityką, zasadami
i przepisami. Polityka i wytyczne będą nadal opracowywane, co zwiększy efektywność usług i realizowania działań
w oparciu o najlepsze praktyki, doświadczenia, oceny i zalecenia. Ponadto administracja zapewni niezbędne wsparcie
w zakresie realizacji ustaleń i wkładów finansowych uzgodnionych z zainteresowanymi stronami EASO.
Dalszy rozwój organizacji EASO może odbywać się zgodnie z wdrażaniem wspólnego podejścia w zakresie
zdecentralizowanych agencji UE oraz planu działania, wynikami wewnętrznej i zewnętrznej oceny EASO oraz audytami
przeprowadzonymi przez Służbę Audytu Wewnętrznego i Trybunał Obrachunkowy.
EASO przewiduje na rok 2015 inwestycje na rzecz dalszego rozwijania skutecznych procedur wewnętrznych,
zwiększenia kontroli wewnętrznej organizacji zgodnie ze standardami kontroli wewnętrznej przyjętymi w 2012 r.,
zapewniania zaawansowanego szkolenia pracowników w zakresie wszystkich zagadnień związanych z EASO,
wspierając w ten sposób budowanie zdolności i rozwój kariery, kontynuowania procesów rekrutacji oraz wspierania
działów/centrów operacyjnych.
Szczególny nacisk zostanie położony na systemy informatyczne i systemy zarządzania wiedzą EASO w celu
wzmocnienia działań EASO w zakresie wsparcia państw UE+, w tym za pośrednictwem platformy szkoleniowej
EASO, portalu informacji o krajach pochodzenia, systemu informacji i dokumentacji oraz strony internetowej EASO.
Ponadto opracowane zostaną zaawansowane narzędzia na potrzeby konsultacji. Poza tym wspierana będzie dalsza
konsolidacja i poprawa ciągłości działania w zakresie ICT i infrastruktury teleinformatycznej. Dział informatyczny
EASO będzie śledził proces zarządzania zmianą w ramach EASO, zapewniając z wyprzedzeniem wsparcie na potrzeby
ulepszeń i analizy porównawczej. W 2015 r. przeprowadzona zostanie znaczna liczba badań wprowadzonych
systemów, co posłuży zapewnieniu, aby systemy przywracanie do stanu używalności i zarządzania incydentami
w zakresie bezpieczeństwa były w pełni sprawne i stale funkcjonowały z wymaganą jakością.
Przewiduje się, że w 2015 r. nastąpi pełne wdrożenie polityki zarządzania rejestrami i harmonogramu zatrzymywania
dokumentów EASO, w tym korzystanie z odpowiednich narzędzi informatycznych. Ponadto w 2015 r. EASO będzie
rozwijał swoje wewnętrzne procedury ochrony danych w ściślejszej współpracy z Europejskim Inspektorem Ochrony
Danych.
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6.5.1. Przegląd personelu i budżetu EASO na 2015 r. (6)
Realizacja celów EASO jest uzależniona od dostępności niezbędnych zasobów ludzkich, finansowych i materialnych,
o których decyduje władza budżetowa. W tym sensie dane zawarte w poniższym przeglądzie struktury kadrowej
i budżetu są przedstawione bez uszczerbku dla decyzji władzy budżetowej w sprawie budżetów rocznych i rocznych
planów zatrudnienia.
6.5.1.1. Przegląd struktury kadrowej w 2015 r.
Ze względu na swoje zadania i misję EASO jest organizacją w dużym stopniu opartą na zasobach ludzkich, gdyż
promuje praktyczną współpracę i zapewnia wiedzę UE i państwom UE+ w celu wspierania wdrożenia i dalszego
rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego.
Dlatego zasoby ludzkie EASO powinny zwiększyć się w 2015 r., aby Urząd był w stanie skutecznie wykonywać
zadania, które mu pierwotnie powierzono, nowe zadania przypisane mu zgodnie z przekształconym dorobkiem
w dziedzinie azylu (np. system wczesnego ostrzegania i gotowości na mocy art. 33 rozporządzenia Dublin) oraz dające
się przewidzieć przyszłe zadania, które zostaną określone przez instytucje UE w 2015 r.
Projekt budżetu ogólnego UE przedłożony władzy budżetowej przez Komisję Europejską zawiera propozycję, aby
stan kadrowy EASO wnosił w 2015 r. łącznie 86 pracowników (51 pracowników zatrudnionych na czas określony,
23 pracowników kontraktowych oraz 12 oddelegowanych ekspertów krajowych) (7). Struktura zatrudnienia
w poszczególnych działach będzie przedstawiała się następująco (8):
Dział

Pracownicy

Dyrektor wykonawczy

1

Biuro Dyrektora Wykonawczego

6

Księgowość

2

Centrum Wsparcia Operacyjnego

13

Centrum Informacji, Dokumentacji i Analizy

20

Centrum Szkolenia, Jakości i Wiedzy Fachowej

15

Dział ds. Ogólnych i Administracji

29

Ogółem pracownicy

86

Zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego EASO wprowadził powiązanie działań zgrupowanych w ramach tego
samego celu ze środkami niezbędnymi do ich realizacji – zarówno pod względem środków, jak i personelu. Dane
liczbowe dotyczące personelu przydzielonego do realizacji działań w ramach sekcji 2–5 odzwierciedlają jedynie liczbę
pracowników przydzielonych do działów operacyjnych. Podczas gdy pracownicy Biura Dyrektora Wykonawczego,
księgowości i Działu ds. Ogólnych i Administracji przyczyniają się również bezpośrednio i pośrednio do realizacji
działań operacyjnych, w programie prac nie są przypisani do konkretnych działań, o ile nie określono inaczej.
Zgodnie z regulaminem pracowniczym oraz przepisami wykonawczymi przyjętymi przez Urząd w 2014 r. polityka
rozwoju kadr będzie w dalszym ciągu realizowana w celu zapewnienia pracownikom EASO odpowiedniego budowania
zdolności i nowych możliwości.

(6) Wszystkie zawarte w niniejszej sekcji dane liczbowe dotyczące personelu i środków są uzależnione od przyjęcia budżetu ogólnego UE na rok 2015 przez władzę
budżetową.
(7) Nie uwzględniono tu 3 pracowników kontraktowych zatrudnionych przez EASO na potrzeby realizacji 18-miesięcznego projektu EPS Promowanie udziału
Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex, który rozpoczął się w 2014 r.
(8) Szczegółowa struktura zatrudnienia według centrów zostanie określona po zatwierdzeniu przez władzę budżetową budżetu ogólnego UE na rok 2015 i planu
zatrudnienia EASO.
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6.5.1.2. Przegląd budżetu na 2015 r.
Dochody EASO składają się z wkładu UE uwzględnionego w budżecie ogólnym Unii Europejskiej, wszelkich
dobrowolnych wkładów państw UE+, należności za publikacje i wszelkie inne usługi świadczone przez EASO oraz
wkładu państw stowarzyszonych.
Ze względu na znaczenie dotacji UE w budżecie EASO przydział niezbędnych zasobów ma kluczowe znaczenie dla
osiągnięcia celów określonych w programie prac EASO na rok 2015.
Ze względu na ograniczenia budżetowe w UE EASO będzie wnioskować o środki w sposób racjonalny i zrównoważony
oraz zapewni odpowiednią kontrolę wydatków, tak by wywiązywać się ze swoich obecnych i potencjalnych zadań
w sposób skuteczny i wskazany. EASO będzie kontynuował podejście oddolne do budżetowania, włączając wszystkie
działy/centra w cykl budżetowy EASO. Spodziewane łączne wydatki w 2015 r. wynoszą około 15,7 mln EUR, która to
kwota obejmuje wkład UE na rzecz EASO na rok 2015 wynoszący 14,731 mln EUR według projektu budżetu ogólnego
UE przedłożonego przez Komisję Europejską władzy budżetowej, wkład państw stowarzyszonych uczestniczących
w pracach EASO (około 627 000 EUR) (9) oraz wkład na realizację projektu w ramach EPS pt. Promowanie udziału
Jordanii w pracach EASO oraz udziału Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex (322 681 EUR).
Projekt preliminarza wydatków na 2015 r. zawiera następujący podział środków według tytułów:
Wydatki na 2015 r.
Dane w EUR

Środki na
zobowiązania

Środki
na płatności

Tytuł 1 – Wydatki na personel

6 500 000

6 500 000

Tytuł 2 – 	Wydatki na infrastrukturę i administracyjne

2 680 000

2 680 000

Tytuł 3 – Wydatki operacyjne

6 178 000

6 178 000

322 681

322 681

15 680 681

15 680 681

Tytuł 4 – U
 dział w pracach EASO państw
zaangażowanych w EPS
Wydatki ogółem

Tytuł 1: Wydatki na personel
Tytuł 1 odnosi się do wydatków na personel, kosztów personelu (np. kosztów podróży służbowych, kosztów szkolenia)
i wynagrodzenia. Ze względu na charakter działań EASO kilka pozycji kosztów działalności operacyjnej znajduje
się w tytule 1. Tytuł 1 obejmuje koszty pracowników operacyjnych oraz koszty pracowników administracyjnych,
którzy ułatwiają funkcjonowanie EASO, takie jak koszty dotyczące zespołów wsparcia w dziedzinie azylu, posiedzeń
ekspertów i szkolenia. Tytuł 1 obejmuje również koszty podróży administracyjnych, natomiast koszty podróży
służbowych pracowników EASO bezpośrednio związanych z działalnością Urzędu są uwzględnione w tytule 3.
Tytuł 2: Wydatki na infrastrukturę i administracyjne
Tytuł 2 odnosi się do wydatków na infrastrukturę i administracyjnych, m.in.:
• najmu budynków i powiązanych kosztów: 945 000 EUR,
• ICT: 433 000 EUR; należy zauważyć, że tytuł 2 nie obejmuje wydatków operacyjnych na technologie informacyjne,
takich jak koszty związane z portalem internetowym, które to wydatki wchodzą w zakres tytułu 3,
• kosztów posiedzeń zarządu EASO oraz innych posiedzeń: 200 000 EUR; należy podkreślić, że tytuł 2 obejmuje koszty
publikacji administracyjnych i komunikacji instytucjonalnej, ale nie obejmuje kosztów publikowania sprawozdań
w ramach poszczególnych działań operacyjnych, np. rocznego sprawozdania na temat sytuacji w dziedzinie azylu
w UE i sprawozdań dotyczących informacji o krajach pochodzenia, które to wydatki wchodzą w zakres tytułu 3.
(9) Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi udziału Królestwa Norwegii w pracach EASO Norwegia będzie wnosiła roczną kwotę obliczoną na podstawie jej produktu
krajowego brutto (PKB) jako procent PKB wszystkich uczestniczących państw. Ostateczne dane dotyczące PKB Norwegii będą dostępne w dniu 31 marca 2015 r.
EASO oczekuje również wejścia w życie ustaleń ze Szwajcarią, z Liechtensteinem i Islandią, które także mogą mieć wpływ na dochody EASO.
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Tytuł 3: Wydatki operacyjne
W poniższej tabeli przedstawiono w ogólnym zarysie projekt budżetu przewidzianego na poszczególne zadania
w ramach tytułu 3 (wydatki wyjaśniono szczegółowo w poprzednich rozdziałach). Tytuł 3 obejmuje również misje
operacyjne pracowników EASO (tj. misje podejmowane w ramach bezpośredniego wsparcia działań operacyjnych
określonych w niniejszym programie prac zgodnie z mandatem EASO), jak również wszystkie koszty bezpośrednio
związane z realizacją działań operacyjnych (np. dystrybucja materiałów, transport, catering, wynajem lokali na
potrzeby działań odbywających się poza siedzibą EASO lub wynajem sprzętu technicznego).
Tytuł 3 (10)

Wydatki operacyjne

6 178 000

Pozycja 31

Wsparcie na wdrożenie WESA

680 000

3101

Sprawozdanie roczne na temat azylu

130 000

3102

Wczesne ostrzeganie i analiza danych

300 000

3103

System informacji i dokumentacji

250 000

Wsparcie na rzecz praktycznej współpracy między państwami
członkowskimi

3 057 000

3201

Szkolenie EASO

1 390 000

3202

Procesy jakościowe (11)

450 000

3203

Informacje o krajach pochodzenia

717 000

3204

Relokacja, przesiedlenie i wymiar zewnętrzny

500 000

Pozycja 32

Pozycja 33

Wsparcie dla państw członkowskich znajdujących się pod
szczególną presją

2 291 000

3301

Wsparcie horyzontalne dla państw członkowskich znajdujących się
pod szczególną presją

250 000

3302

Wsparcie w sytuacjach nadzwyczajnych

Pozycja 34
3401

2 041 000

Współpraca z partnerami i zainteresowanymi stronami

150 000

Współpraca z partnerami i zainteresowanymi stronami

150 000

(10) W tym misje operacyjne pracowników EASO.
(11) W tym małoletni bez opieki i handel ludźmi.

Tytuł 4: Udział w pracach EASO państw zaangażowanych w EPS
Tytuł 4 będzie obejmował wydatki na realizację projektu pt. Promowanie udziału Jordanii w pracach EASO oraz udziału
Tunezji i Maroka w pracach EASO i agencji Frontex. Działanie to odpowiada programom finansowanym w ramach
umów dotyczących określonego celu.
Tytuł 4

Udział w pracach EASO państw zaangażowanych w EPS

322 681

Pozycja 41

Udział w pracach EASO państw zaangażowanych w EPS

322 681

Współpraca państw zaangażowanych w EPS z EASO
(z przeznaczeniem na określony cel)

322 681

4101
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Wykaz skrótów
AEAJ

Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych

AIP

rezerwa interwencyjna w dziedzinie azylu

APD

dyrektywa w sprawie procedur azylowych

AST

zespół wsparcia w dziedzinie azylu

WESA

wspólny europejski system azylowy

CEPOL

Europejskie Kolegium Policyjne

COI

informacje o krajach pochodzenia

EASO

Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu

EIGE

Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

EMCDDA

Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii

ESM

Europejska Sieć Migracyjna

ENPI

Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa

EPRA

Europejska Platforma Agencji ds. Przyjmowania

EPS

system wczesnego ostrzegania i gotowości

UE

Unia Europejska

eu-LISA 	Europejska Agencja ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
Eurojust

Europejska Jednostka Współpracy Sądowej

Europol

Europejski Urząd Policji

FRA

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Frontex 	Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw
Członkowskich Unii Europejskiej
GDISC

konferencja dyrektorów generalnych służb imigracyjnych

GIS

system informacji geograficznej

GPS

Grupa ds. Danych Statystycznych

IALN

Międzyagencyjna Sieć Prawna

IARLJ

Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców

IDS

system informacji i dokumentacji

IGC 	międzyrządowe konsultacje w dziedzinie polityki azylowej, dotyczącej uchodźców i polityki
migracyjnej
IOM

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji

WSiSW

wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

MFF

wieloletnie ramy finansowe

MSPP

wieloletni plan polityki kadrowej

NCP

krajowy punkt kontaktowy

OLAF

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych

RDPP

regionalne programy rozwoju i ochrony

SMART

skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, realne, terminowe

THB

handel ludźmi

UNHCR

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
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Załączniki
Orientacyjny wykaz zamówień publicznych i zobowiązań prawnych
EASO w 2015 r.
Działalność
operacyjna

Działania
określone
w programie
prac

Współpraca
z partnerami
i zainteresowanymi
stronami

Przedmiot zamówienia

Wartość
zamówienia

Rodzaj zamówienia

Procedura
udzielenia
zamówienia

Termin
rozpoczęcia
procedury

Sekcja 8.3

Zorganizowanie
wydarzenia dla forum
doradczego i związane
z tym usługi

150 000 EUR

Konkretne
zamówienia na usługi

Umowy ramowe

kwartał III

Szkolenia EASO

Sekcja 2.1

Utworzenie bazy danych
dotyczących szkoleń

100 000 EUR

Ramowe lub
bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
otwarta

kwartał II

Szkolenia EASO

Sekcja 2.1

Unowocześnienie
istniejącego systemu
platformy szkoleniowej

150 000 EUR

Ramowe lub
bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
otwarta

kwartał IV

Szkolenia EASO

Sekcja 2.1

Badanie dotyczące
oceny wpływu
programu szkoleń EASO

100 000 EUR

Ramowe lub
bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
otwarta

kwartał IV

Sekcja 2.2

Konsultacje
wspomagające proces
certyfikacji szkoleń
EASO

60 000 EUR

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał II

Sekcja 2.2

Konsultacje na
potrzeby opracowania
sektorowych ram
kwalifikacji

15 000 EUR

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał II

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał II

5 000 EUR

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał II

30 000 EUR

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał III

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał I

Wsparcie na rzecz
poprawy jakości

Wsparcie na rzecz
poprawy jakości

Współpraca
z członkami sądów
i trybunałów

Współpraca
z członkami sądów
i trybunałów

Wykaz dostępnych
języków

Rezerwa
interwencyjna
w dziedzinie azylu

Sekcja 2.4.1

Usługi ekspertów na
potrzeby konferencji
członków sądów
i trybunałów

Sekcja 2.4.1

Ustalenia organizacyjne
na potrzeby konferencji
członków sądów
i trybunałów

Sekcja 2,5

Wykaz dostępnych
języków na potrzeby
rozwiązań technicznych

Sekcja 3.1

Opracowanie
podręczników na
potrzeby wsparcia
operacyjnego

10 000 EUR

60 000 EUR
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Działalność
operacyjna

Rezerwa
interwencyjna
w dziedzinie azylu

Rezerwa
interwencyjna
w dziedzinie azylu

Wsparcie
operacyjne
(wsparcie
dostosowane do
potrzeb/wsparcie
specjalne)
Wsparcie
operacyjne
(wsparcie
w sytuacjach
nadzwyczajnych)
Wsparcie
operacyjne
(wsparcie
w sytuacjach
nadzwyczajnych)
Wsparcie
operacyjne
(wsparcie
w sytuacjach
nadzwyczajnych)

Informacje
o krajach
pochodzenia

Wspólne
rozpatrywanie
wniosków

Wspólne
rozpatrywanie
wniosków

Wspólne
rozpatrywanie
wniosków

Działania
określone
w programie
prac

Przedmiot zamówienia

Sekcja 3.1

Wydrukowanie
podręczników na
potrzeby wsparcia
operacyjnego

Sekcja 3.1

Usługi na potrzeby
opracowania
i wdrożenia systemu
rozmieszczania
ekspertów państw UE+

Rodzaj zamówienia

Procedura
udzielenia
zamówienia

Termin
rozpoczęcia
procedury

25 000 EUR

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał III

60 000 EUR

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał I

Procedury
negocjacyjne
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał I

Wartość
zamówienia

Sekcja 3.2

Usługi tłumaczeń
ustnych i pisemnych

60 000 EUR

Umowy ramowe na
usługi/bezpośrednie
zamówienia

Sekcja 3.2

Zapewnienie sprzętu
na potrzeby wsparcia
w sytuacjach
nadzwyczajnych

100 000 EUR

Umowy ramowe na
usługi

Procedura
otwarta

kwartał II

15 000 EUR

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał II

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał II

Sekcja 3.2

Opracowanie systemu
zarządzania jakością

Sekcja 3.2

Opracowanie strategii
ramowej/strategii
postępowania
w sytuacjach
nadzwyczajnych
(oprogramowanie)

60 000 EUR

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Sekcja 3.3

Usługi IT w zakresie
utrzymania,
prowadzenia i rozwoju
portalu informacji
o krajach pochodzenia

150 000 EUR

Konkretne
zamówienia na usługi

Umowy ramowe
EASO

kwartał II

Sekcja 3.4

Ocena projektów
pilotażowych
dotyczących wspólnego
rozpatrywania
wniosków

20 000 EUR

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał II

Sekcja 3.4

Podręcznik na
temat wspólnego
rozpatrywania
wniosków (redakcja
i druk)

20 000 EUR

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał III

Sekcja 3.4

Zebranie i połączenie
wiedzy fachowej
i praktyk państw UE+
w zakresie wspólnego
rozpatrywania
wniosków

15 000 EUR

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał II
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Działalność
operacyjna

IDS

Wczesne
ostrzeganie
i gotowość

Wymiar
zewnętrzny

Działania
określone
w programie
prac

Przedmiot zamówienia

Wartość
zamówienia

Rodzaj zamówienia

Procedura
udzielenia
zamówienia

Termin
rozpoczęcia
procedury

Sekcja 4.1

Opracowanie
oprogramowania oraz
licencje

50 000 EUR

Konkretne
zamówienia na usługi

Umowa ramowa
na ICT

kwartały
I–IV

Sekcja 4.3

Licencje na
oprogramowanie oraz
szkolenia/obsługa
techniczna

100 000 EUR

Konkretne
zamówienia na
dostawy

Umowa
ramowa Komisji
Europejskiej

kwartał I

Sekcja 5.1

Ocena potrzeb
dotycząca wartości
dodanej EASO
w działaniach w zakresie
wymiaru zewnętrznego
w określonych
państwach trzecich

Bezpośrednie
zamówienie na usługi

Procedura
negocjacyjna
w ramach
zamówienia
o niskiej wartości

kwartał II

15 000 EUR

Publikacje EASO i dokumenty do przetłumaczenia w 2015 r.
Publikacja

Liczba języków

1

Program prac EASO na rok 2016

24

2

Roczne sprawozdanie z działalności EASO

24

3

Budżet EASO

24

4

Roczne sprawozdanie na temat sytuacji w dziedzinie azylu w UE

5

5

Dwa podręczniki szkoleniowe EASO

1

6

Broszura szkoleniowa EASO

7

Podręcznik/wytyczne EASO na temat małoletnich bez opieki

5

8

Trzy narzędzia EASO na rzecz poprawy jakości

5

9

Trzy sprawozdania tematyczne EASO na temat macierzy jakości

1

10

Rozdziały programu szkoleń dla członków sądów i trybunałów

5

11

Co najmniej trzy sprawozdania lub produkty dotyczące informacji o krajach pochodzenia

5

22

JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE
Publikacje bezpłatne:
•	jeden egzemplarz:
w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)
•	kilka egzemplarzy (lub mapy, plakaty):

w przedstawicielstwach Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/represent_pl.htm)
w delegaturach Unii Europejskiej w krajach poza UE (http://eeas.europa.eu/delegations/
index_pl.htm)
kontaktując się z Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm)
lub dzwoniąc pod numer 00 800 6 7 8 9 10 11 (numer bezpłatny w całej UE) (*)
(*)	Informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna (niektórzy operatorzy, hotele lub telefony
publiczne mogą naliczać opłaty).

Publikacje płatne:
•	w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)
Płatne subskrypcje:
•	u dystrybutorów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej (http://publications.europa.eu/others/
agents/index_pl.htm)
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