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1. Il-kisbiet tal-EASO

Is-sena 2012 kienet l-ewwel sena operattiva sħiħa għall-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO), 
kif ukoll is-sena li fiha l-EASO ngħata indipendenza finanzjarja. Matul l-2012, il-persunal żdied minn 18 għal 58. 
Il-baġit għall-2012 għall-EASO kien ta’ EUR 10 miljun.

L-EASO għandu l-missjoni li jorganizza u jikkoordina l-kooperazzjoni operattiva u li jipprovdi l-appoġġ fil-qasam 
tal-asil. L-EASO jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ Sistema Ewropea Komuni tal-Asil (SEKA) billi jiffaċilita, jikkoordina 
u jsaħħaħ il-kooperazzjoni prattika fost l-Istati Membri bħala ċentru ta’ kompetenza indipendenti. F’dan ir-rap-
port dwar l-attivitajiet annwali tal-EASO, l-EASO jirrapporta dwar il-kisbiet tiegħu fl-2012 rigward l-implimentazz-
joni tal-programm ta’ ħidma tiegħu, l-implimentazzjoni tal-baġit tiegħu għall-2012, l-implimentazzjoni tal-pjan 
ta’ stabbiliment tiegħu/tal-pjan pluriennali dwar il-politika tal-persunal u s-sistemi tiegħu ta’ ġestjoni u kontroll 
intern.

Wara l-pjan direzzjonali dwar is-segwitu għall-approċċ komuni tal-aġenziji deċentralizzati tal-UE, l-EASO huwa 
impenjat li jissimplifika l-obbligi ta’ rapportar differenti f’rapport wieħed dwar l-attivitajiet annwali.

Ir-rapport dwar l-attivitajiet annwali tal-EASO huwa prodott skont l-Artikolu 29(1)(c) tar-Regolament (UE) Nru 
439/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 li jistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ 
fil-qasam tal-Asil (ir-Regolament tal-EASO). Il-Bord tat-Tmexxija adotta r-rapport dwar l-attivitajiet annwali tal-EASO 
2012 fit-3 ta’ Ġunju 2013. Il-kontijiet annwali finali inklużi fl-Anness 5.5 irċevew l-opinjoni tal-Bord tat-Tmexxija 
sat-13 ta’ Ġunju. L-EASO bagħat dan ir-rapport dwar l-attivitajiet annwali 2012 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, 
lill-Kummissjoni Ewropea (KE) u lill-Qorti tal-Awdituri, kif ukoll lis-Servizz tal-Awditjar Intern. Dan ir-rapport huwa 
disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 41(2) tar-Regolament 
tal-EASO. 

Il-kisbiet tal-operazzjonijiet tal-EASO fl-2012 huma spjegati fil-Kapitolu 1. Il-Kapitolu 2 jiddeskrivi l-istruttura 
amministrattiva tal-EASO, l-organizzazzjonijiet u l-kontroll intern. L-EASO adotta s-16-il Standard ta’ Kontroll Intern 
tal-KE b’analoġija. Il-progress fuq l-implimentazzjoni tas-16-il standard ta’ kontroll internazzjonali huwa spjegat 
fid-dettall. Barra minn hekk, hija pprovduta wkoll stampa tas-sitwazzjoni attwali rigward l-implimentazzjoni mill-
EASO tal-pjan direzzjonali dwar is-segwitu għall-approċċ komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati tal-UE. Il-Kapitolu 
3 jagħti l-elementi bażiċi fuq il-valutazzjoni tar-rapport tal-EASO sabiex id-Direttur Eżekuttiv ikun jista’ jagħti d-dik-
jarazzjoni tal-assigurazzjoni tiegħu. Il-Kapitolu 4 jikkonkludi r-rapport dwar l-attivitajiet annwali bid-Dikjarazzjoni 
tal-Assigurazzjoni.

Fit-tieni parti tar-rapport dwar l-attivitajiet annwali tal-EASO ser issib l-annessi: ir-rapport dwar il-progress tal-
EASO fl-2012, l-implimentazzjoni mill-EASO tal-partijiet rilevanti tal-programm ta’ Stokkolma, il-lista tal-pubbli-
kazzjonijiet tal-EASO fl-2012, ir-rapport dwar l-aċċess għad-dokumenti, il-kontijiet annwali finali tal-EASO, lista 
tal-proċeduri eċċezzjonali nnegozjati u l-awtovalutazzjoni rigward l-implimentazzjoni tal-pjan direzzjonali dwar 
is-segwitu għall-approċċ komuni tal-aġenziji deċentralizzati tal-UE.

1.1. L-iżviluppi rilevanti fl-2012

L-ewwel u qabel kollox, matul l-2012 saru żviluppi sinifikanti fir-rigward tal-pakkett il-ġdid tal-asil. Dawn l-iżvi-
luppi kellhom impatt dirett fuq il-ħidma tal-EASO, billi wieħed mill-kompiti ewlenin tal-EASO huwa li jikkontrib-
wixxi għall-implimentazzjoni tas-SEKA u b’hekk jappoġġja l-applikazzjoni tal-istrumenti legali tal-asil tal-UE. F’dan 
ir-rigward, filwaqt li d-Direttiva dwar il-Kwalifiki ġiet adottata f’Diċembru 2011, matul l-2012 kienu għaddejjin 
in-negozjati dwar ir-Regolament ta’ Dublin, id-Direttiva dwar il-Kondizzjonijiet tal-Akkoljenza, id-Direttiva dwar 
il-Proċeduri tal-Asil u r-Regolament tal-Eurodac. Il-pakkett il-ġdid tal-asil, li għandu jiġi adottat b’mod sħiħ sas-sajf 
tal-2013, mistenni jkollu impatt kbir fuq l-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-EASO fl-2013 u fis-snin 
ta’ wara.
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Barra minn hekk, il-konklużjonijiet tal-Kunsill Ġustizzja u Affarijiet Interni (ĠAI) tat-8 ta’ Marzu 2012 taw rwol ċar 
lill-EASO fil-Mekkaniżmu ta’ Twissija Bikrija, Preparazzjoni u Ġestjoni tal-Kriżijiet tal-Artikolu 33 tar-Regolament 
ta’ Dublin III. B’reazzjoni għal dan, l-EASO minnufih iddedika r-riżorsi għas-Sistema ta’ Preparazzjoni u Twissija 
Bikrija (EPS) tiegħu. Sadanittant, fl-2012, l-EASO kien għadu qiegħed jibni l-istrutturi bażiċi tiegħu u jwaqqaf l-or-
ganizzazzjoni fir-rigward tar-reklutaġġ, il-proċeduri interni, is-sede finali u l-indipendenza finanzjarja. Barra minn 
hekk, l-Awtorità Baġitarja adottat baġit ta’ EUR 10 miljun għall-2012 kif previst qabel minflok dak ta’ EUR 12-il 
miljun mitlub mill-EASO, kif ukoll tnaqqis ta’ EUR 2 miljun fil-baġit tal-EASO għall-2013 u tnaqqis tal-persunal b’7 
karigi.

1.2. Il-prijoritajiet tal-EASO fl-2012

Fl-2012, l-EASO ffoka fuq it-tliet prijoritajiet li ġejjin:

1. L-issodisfar tal-pjan operattiv għall-Greċja.
2. L-iżvilupp ulterjuri tal-ħidma tal-EASO dwar it-taħriġ tal-EASO, l-Informazzjoni tal-Pajjiż ta’ Oriġini (COI), 

il-kwalità u l-ġabra ta’ interpreti.
3. Il-bini tal-organizzazzjoni tal-EASO.

Il-prijoritajiet tal-EASO għall-2012 ġew definiti fil-programm ta’ ħidma tal-EASO għall-2012. Il-programm ta’ 
ħidma għall-2012 semma b’mod espliċitu li minħabba l-kondizzjonijiet dejjem jinbidlu fis-sitwazzjoni tal-asil fl-UE, 
l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-EASO tista’ tinbidel. L-attivitajiet tal-EASO ġew definiti mill-ġdid b’xi bidliet 
żgħar. Dawn huma xi ftit eżempji:

• Ġie introdott appoġġ speċjali bħala parti mill-miżuri ta’ appoġġ tal-EASO. L-appoġġ speċjali huwa definit bħala 
assistenza mfassla apposta, bini ta’ kapaċità, rilokazzjoni, appoġġ speċifiku u proċessi speċjali ta’ kontroll 
tal-kwalità.

• Żdiedet l-importanza tal-informazzjoni u l-analiżi. L-isem tal-Mekkaniżmu ta’ Twissija Bikrija tal-EASO nbidel 
fis-Sistema ta’ Preparazzjoni u Twissija Bikrija (EPS) tal-EASO, wara d-diskussjonijiet li saru mal-Parlament 
Ewropew, mal-Kunsill u mal-KE.

• Minħabba l-limitazzjonijiet tal-baġit u tar-riżorsi umani, il-pjan ta’ azzjoni tal-EASO dwar id-dimensjoni esterna 
ġie pospost għall-2013.

Il-miri stabbiliti fil-programm ta’ ħidma għall-2012 intlaħqu.

1. Appoġġ permanenti:

(a) Taħriġ tal-EASO: l-iżvilupp ulterjuri tal-kurrikulu tat-taħriġ u tal-materjal tat-taħriġ tal-EASO b’koerenza 
mal-istrateġija tat-taħriġ tal-EASO li ġiet adottata f’Lulju 2012. L-iżvilupp ulterjuri tal-ġabra ta’ esperti 
tat-taħriġ u l-issodisfar ulterjuri tal-kompiti tal-EASO dwar l-attivitajiet ta’ taħriġ.

(b) Il-kwalità: l-iżvilupp ulterjuri tal-attivitajiet ta’ kwalità tal-UE dwar il-valutazzjoni tal-kwalità u l-mekka-
niżmi ta’ kwalità fil-proċeduri tal-asil.

(c) Informazzjoni tal-Pajjiż ta’ Oriġini (COI): l-iżvilupp ulterjuri tal-portal COI, id-definizzjoni tal-metod-
oloġija, it-twaqqif ta’ proċedura standardizzata għad-determinazzjoni tal-kontenut, il-pubblikazzjoni 
ta’ żewġ rapporti ta’ COI tal-EASO dwar l-Afganistan, l-organizzazzjoni ta’ workshops u konferenza ta’ 
COI.

(d) Ġabra ta’ interpreti: definizzjoni mill-ġdid tal-prattika tal-ġabra ta’ interpreti fil-lista ta’ lingwi disponibbli.
(e) Minorenni mhux akkumpanjati (UM): il-bidu ta’ skambju ta’ informazzjoni u stimolu lill-Istati Membri 

biex jikkondividu l-aqwa prassi tagħhom dwar il-minorenni mhux akkumpanjati u l-valutazzjoni tal-età, 
kif ukoll il-ħidma mibdija dwar ir-rintraċċar tal-familji.

2. Appoġġ speċjali:

(a) Appoġġ imfassal apposta u bini tal-kapaċità fl-Isvezja.
(b) Ir-rapportar ta’ miżuri ta’ rilokazzjoni fi ħdan l-UE u l-organizzazzjoni ta’ skambju ta’ informazzjoni u 

l-aqwa prassi, kif ukoll id-definizzjoni ta’ metodoloġiji u għodod għall-appoġġ tal-EASO għar-rilokazz-
joni fi ħdan l-UE.
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3. Appoġġ ta’ emerġenza:

(a) L-iżvilupp ulterjuri tar-Riżerva ta’ Intervent għall-Asil (AIP), li jżid il-flessibbiltà tal-AIP sa 20 profil.
(b) L-iskjerament tat-Timijiet ta’ Appoġġ għall-Asil (ASTs) fil-Greċja b’konformità mal-pjan operattiv tal-

EASO u l-emendi tiegħu għall-Greċja. L-iskjerament tal-ASTs fil-Lussemburgu b’konformità mal-pjan 
operattiv tal-EASO għal-Lussemburgu.

(c) It-tħejjija għall-appoġġ ta’ emerġenza fil-ġejjieni permezz tal-iżvilupp ta’ metodoloġiji u l-aqwa prassi 
għall-operazzjonijiet ta’ appoġġ.

4. Appoġġ ta’ analiżi u informazzjoni:

(a) Il-pubblikazzjoni tar-rapport annwali tal-EASO tal-2011 f’Lulju 2012.
(b) It-twaqqif tal-ewwel fażi tas-Sistema ta’ Preparazzjoni u Twissija Bikrija.

5. Appoġġ għal pajjiżi terzi:

(a) L-organizzazzjoni ta’ skambju ta’ informazzjoni u l-aqwa prassi, kif ukoll id-definizzjoni ta’ metodoloġiji 
u għodod għad-dimensjoni koordinattiva Ewropea tar-risistemazzjoni permezz tal-konferenza ta’ risis-
temazzjoni li saret f’Ottubru 2012.

(b) L-ewwel azzjonijiet preliminari tal-EASO dwar id-dimensjoni esterna.

6. L-organizzazzjoni tal-EASO:

(a) L-organizzazzjoni ta’ erba’ laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija fl-2012.
(b) It-trasferiment lejn il-bini definittiv tal-EASO fil-Port tal-Belt Valletta f’Settembru 2012.
(c) L-iżvilupp u l-iffinalizzar tal-istrateġija tal-komunikazzjoni tal-EASO, li ġiet adottata f’Settembru 2012.
(d) It-twaqqif ta’ relazzjonijiet ta’ kooperazzjoni b’saħħithom mal-imsieħba u l-partijiet interessati tal-

EASO, fost l-oħrajn l-iffirmar tal-arranġament ta’ ħidma mal-Frontex.
(e) L-iżvilupp b’mod sħiħ tal-Forum Konsultattiv, inklużi l-għodod għall-konsultazzjoni.

1.3. Id-differenza li jagħmel l-EASO

L-indikatur ewlieni tal-prestazzjoni tal-EASO, li għandu jintuża għall-programm ta’ ħidma tal-EASO tal-2014 u 
’l quddiem, huwa l-ħtieġa espressa għall-appoġġ u l-attivitajiet tal-EASO u s-sodisfazzjon bl-appoġġ ipprovdut 
fl-għajnuna lill-Istati Membri sabiex jimplimentaw is-SEKA. F’dan ir-rapport dwar l-attivitajiet annwali għall-2012, 
l-EASO diġà qiegħed jagħti indikazzjoni dwar il-prestazzjoni tiegħu, ibbażata fuq dan l-indikatur globali.

Il-ħidma tal-EASO kellha impatt reali, fil-livelli differenti, fuq l-implimentazzjoni tas-SEKA fl-Unjoni Ewropea. L-at-
tivitajiet tal-EASO jistgħu jinġabru fil-qosor f’ħames attivitajiet prinċipali: appoġġ permanenti, appoġġ speċjali, 
appoġġ ta’ emerġenza, appoġġ ta’ analiżi u informazzjoni u appoġġ għal pajjiżi terzi. Taħt l-appoġġ permanenti, 
l-EASO organizza 14-il sessjoni ta’ taħriġ għal min iħarreġ f’Malta, żewġ sessjonijiet ta’ taħriġ fil-Lussemburgu u 
sessjoni waħda ta’ taħriġ għal min iħarreġ fil-Greċja, ġew aġġornati disa’ moduli ta’ taħriġ, ġiet adottata strateġija 
ta’ taħriġ, filwaqt li ġie organizzat is-seminar didattiku annwali. L-EASO żviluppa wkoll metodoloġija ta’ valutazzjoni 
tal-kwalità, organizza 16-il laqgħa tal-grupp ta’ ħidma tas-COI u t-Task Force tas-COI, kompla jiżviluppa l-metod-
oloġija tiegħu ta’ COI, ippubblika żewġ rapporti ta’ COI dwar l-Afganistan, organizza tliet workshops ta’ kooperazz-
joni prattika, kif ukoll erba’ laqgħat ta’ esperti dwar minorenni mhux akkumpanjati. Fil-kategorija appoġġ speċjali, 
l-EASO nieda appoġġ speċjali għall-Isvezja u ppreżenta r-rapport tiegħu bil-ġbir ta’ informazzjoni dwar il-miżuri ta’ 
rilokazzjoni fi ħdan l-UE lill-Parlament, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Fir-rigward tal-appoġġ ta’ emerġenza, l-EASO pprovda appoġġ ta’ emerġenza lill-Greċja matul is-sena kollha u 
lil-Lussemburgu fi Frar 2012. Taħt il-kategorija appoġġ ta’ analiżi u informazzjoni, l-EASO ppubblika r-rapport 
annwali tiegħu dwar is-sitwazzjoni tal-asil fl-UE fl-2011. Barra minn hekk, l-EASO pproduċa u ppreżenta analiżi ta’ 
twissija bikrija u pronjożi tax-xejriet dwar is-sitwazzjoni tal-asil fl-UE lill-Kunsill u lil imsieħba oħrajn. Ġew prodotti 
dejta u analiżi speċifiċi dwar is-sitwazzjoni tal-asil fir-rigward tas-Sirja, kif ukoll ġew organizzati żewġ workshops 
dwar is-Sirja. Fir-rigward tal-appoġġ għal pajjiżi terzi, l-EASO organizza konferenza dwar ir-risistemazzjoni, filwaqt 
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li pparteċipa f’għadd ta’ laqgħat fil-qafas tas-sħubija tal-mobbiltà tal-UE mat-Tuneżija u l-Marokk u l-proċess ta’ 
Budapest.

L-attivitajiet tal-EASO kkontribwixxew b’mod pożittiv għall-implimentazzjoni tas-SEKA. Ta’ min isemmi li l-Parla-
ment Ewropew, il-Kunsill, il-KE u l-Istati Membri tal-UE jivvalutaw il-ħidma tal-EASO u ripetutament talbu li jiġu 
organizzati aktar attivitajiet estiżi tal-EASO. Pereżempju, il-konklużjonijiet tal-Kunsill ĠAI tat-8 ta’ Marzu 2012 
jipprevedu rwol importanti għall-EASO fil-Mekkaniżmu ta’ Twissija Bikrija, Preparazzjoni u Ġestjoni tal-Kriżijiet 
previst skont l-Artikolu 33 tar-Regolament ta’ Dublin III.

1.4. Ir-riżultati tal-EASO fl-2012

F’dan il-kapitolu qegħdin jiġu pprovduti r-riżultati tal-EASO għal kull attività. Għal rapport tal-progress sħiħ dwar 
l-attivitajiet differenti, jekk jogħġbok ara l-Anness 5.1. Barra minn hekk, fl-Anness 5.2 qiegħda tiġi pprovduta 
ħarsa lejn l-implimentazzjoni mill-EASO tal-prijoritajiet assenjati għall-EASO fil-programm ta’ Stokkolma.

1.4.1. Appoġġ permanenti

Taħriġ tal-EASO

14-il sessjoni ta’ taħriġ għal min iħarreġ f’Malta

160 persuna li jħarrġu mogħtija taħriġ mill-EASO

93 sessjoni ta’ taħriġ nazzjonali

1146 uffiċjal tal-asil imħarrġa fl-UE 

Ġiet adottata l-istrateġija tat-taħriġ tal-EASO

2 sessjonijiet ta’ taħriġ nazzjonali fil-Lussemburgu

5 sessjonijiet ta’ taħriġ nazzjonali u sessjoni waħda ta’ taħriġ għal min iħarreġ fil-Greċja

9 moduli ta’ taħriġ aġġornati

2 laqgħat ta’ taħriġ tal-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali f’Malta

Ingħata bidu għal 2 moduli ġodda ta’ taħriġ għall-iżvilupp

Seminar Didattiku annwali tal-EASO

Laqgħa annwali mal-grupp ta’ referenza tat-taħriġ

Il-bidu tal-iżvilupp ta’ taħriġ għall-membri tal-qrati u tat-tribunali

It-trasferiment tas-servers tal-EAC lill-EASO

Bl-adozzjoni ta’ strateġija ta’ taħriġ f’Lulju 2012, l-EASO waqqaf qafas ċar għall-provvista ta’ appoġġ għat-taħriġ 
skont l-Artikolu 6 tar-Regolament tal-EASO. B’konformità mar-responsabbiltà assenjata lill-EASO fil-komunika-
zzjoni tal-Kummissjoni dwar is-solidarjetà mtejba fi ħdan l-UE fil-qasam tal-asil u b’konsultazzjoni mill-qrib mal-
Istati Membri, l-EASO ta bidu għall-iżvilupp ta’ sistema, hekk imsejħa EASO Training Cockpit, bil-għan li jkun jista’ 
jassisti lill-Istati Membri fit-twaqqif u l-monitoraġġ ta’ miri tat-taħriġ nazzjonali. Abbażi tad-dejta pprovduta mill-
Istati Membri dwar l-għażla tal-persunal u t-taħriġ, l-EASO żviluppa kampjun ta’ analiżi viżiva li ġie ppreżentat 
fil-Bord tat-Tmexxija f’Settembru 2012. Barra minn hekk, l-EASO adotta rakkomandazzjonijiet ta’ taħriġ speċifiku 
sabiex jiffaċilita l-fehim komuni tal-għodod tat-taħriġ tal-EASO, jiġifieri l-kurrikulu tat-taħriġ tal-EASO. 
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Filwaqt li l-EASO għadu qiegħed jaħdem fuq l-iżvilupp ulterjuri tat-Training Cockpit, imma is-sistema diġà rnexx-
ielha tistimula l-provvista tat-taħriġ u l-promozzjoni ta’ diskussjoni dwar il-miri tat-taħriġ komuni. Il-preżentazz-
joni tas-sitwazzjoni minn perspettiva tal-UE għenet ukoll sabiex tiżdied is-sensibilizzazzjoni dwar l-importanza 
tat-taħriġ għall-implimentazzjoni tas-SEKA.

Matul l-2012, l-EASO pprovda lill-Istati Membri b’materjal tat-taħriġ ta’ kwalità u appoġġ fir-rigward tal-organ-
izzazzjoni tat-taħriġ u t-twettiq tal-korsijiet ta’ taħriġ. Dan l-appoġġ ġie pprovdut primarjament permezz tal-im-
plimentazzjoni tal-kurrikulu tat-taħriġ tal-EASO, li jkopri aspetti ewlenin tal-proċedura tal-asil permezz ta’ 13-il 
modulu interattiv (1) li jsegwu metodoloġija ta’ tagħlim imħallta, li tikkombina t-tagħlim elettroniku onlajn u 
sessjonijiet wiċċ imb’wiċċ.

Il-materjali tat-taħriġ jiġu żviluppati u aġġornati mill-EASO bl-assistenza ta’ timijiet informati u esperjenzati ta’ 
esperti mill-Istati Membri magħżula minn ġabra ta’ aktar minn 180 espert minn 16-il Stat Membru, flimkien 
mal-Isvizzera u n-Norveġja, li ġiet stabbilita fl-2011. Bil-għan li jitnaqqas ir-riskju assoċjat mad-disponibbiltà limi-
tata ta’ dawk li jipprovdu t-taħriġ, l-EASO saħħaħ l-istruttura tiegħu bl-adozzjoni ta’ proċeduri u prassi ċari.

L-EASO waqqaf ukoll grupp ta’ referenza, li jikkonsisti minn rappreżentanti minn organizzazzjonijiet differenti, 
speċifikament il-Kummissjoni tal-UE, l-UNHCR, l-IARLJ, l-Academia (in-Netwerk ta’ Odissew) u l-Kunsill Ewropew 
għar-Refuġjati u l-Eżiljati (ECRE), li għandhom rwol importanti fl-iżvilupp u l-aġġornar tal-materjali tat-taħriġ 
tal-EASO.

Fl-2012, l-EASO aġġorna disgħa mill-moduli tat-taħriġ tiegħu, filwaqt li ta bidu għall-iżvilupp ta’ żewġ moduli 
ġodda, wieħed dwar it-Tekniki tal-Intervisti u ieħor dwar is-SEKA. L-EASO organizza wkoll 14-il sessjoni ta’ taħriġ 
għal min iħarreġ f’Malta għal aktar minn 160 persuna li tħarreġ minn 19-il Stat Membru, filwaqt li appoġġja 
lill-Istati Membri fl-organizzazzjoni ta’ ’l fuq minn 100 sessjoni ta’ taħriġ nazzjonali fi 12-il Stat Membru tal-UE, 
li minnhom ibbenifikaw aktar minn 1100 parteċipant minn 12-il Stat Membru tal-UE. Barra minn hekk, ingħata 
taħriġ speċifiku tal-EASO - fil-qafas tal-appoġġ ta’ emerġenza tal-EASO - lil-Lussemburgu (żewġ sessjonijiet f’Jan-
nar 2012) u lill-Greċja (ħames sessjonijiet ta’ taħriġ nazzjonali u sessjoni waħda ta’ taħriġ għal min iħarreġ). 
L-EASO huwa tal-fehma li din hija kisba sinifikanti li tapprova l-approċċ sostenibbli tal-EASO għat-taħriġ.

Matul is-sena, l-EASO ħejja l-akkwist ta’ servizzi ta’ manutenzjoni u appoġġ maħsuba biex inaqqsu l-isfidi tekniċi 
li jirriżultaw mit-tħaddim tal-pjattaforma onlajn, kif ukoll biex jiffaċilitaw il-ġestjoni f’waqtha tal-korsijiet u l-kon-
tenut tat-taħriġ.

L-Artikolu 6 tar-Regolament tal-EASO jispeċifika li l-EASO għandu jistabbilixxi u jiżviluppa taħriġ disponibbli 
għall-membri tal-qrati u tat-tribunali fl-Istati Membri. Għal dan il-għan, l-EASO għandu jieħu vantaġġ mill-kompe-
tenza esperta tal-istituzzjonijiet akkademiċi u ta’ organizzazzjonijiet rilevanti oħrajn, filwaqt li jieħu kont tal-koop-
erazzjoni eżistenti tal-Unjoni fil-qasam b’rispett sħiħ lejn l-indipendenza tal-qrati u t-tribunali nazzjonali.

Bil-għan li jindirizza dan il-kompitu diffiċli b’mod sinifikanti u rispettuż, l-EASO fittex l-appoġġ tal-Assoċjazz-
joni Internazzjonali tal-Imħallfin tal-Liġi dwar ir-Refuġjati (IARLJ) u tal-Assoċjazzjoni tal-Imħallfin Amministrat-
tivi Ewropej (AEAJ) u daħal fi proċess ta’ konsultazzjoni ma’ membri tal-qrati u tat-tribunali minn madwar l-UE. 
Laqgħa li saret f’Diċembru qanqlet riflessjoni sinifikanti dwar il-prinċipju tal-indipendenza ġudizzjarja, kif ukoll 
skambju ta’ ideat dwar ir-rwol li jista’ jkollhom dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fit-tieni istanza fl-implimentazzjoni 
tas-SEKA. Bi tħejjija għal-laqgħa, l-EASO ħareġ kwestjonarju li pprovda ħarsa ġenerali lejn l-istituzzjonijiet u l-korpi 
rilevanti li għandhom responsabbiltajiet dwar kwistjonijiet relatati mal-asil u informazzjoni dwar l-iskop tar-re-
viżjoni ġudizzjarja fi Stati Membri differenti. Parteċipazzjoni wiesgħa u ta’ livell għoli f’din il-laqgħa kkonfermat 
interess dejjem jikber fost il-membri tal-qorti u tat-tribunal sabiex jinvolvu ruħhom fl-attivitajiet tal-EASO, kif ukoll 
impenn sabiex tinkiseb il-konsistenza fit-teħid tad-deċiżjonijiet fit-tieni istanza.

Barra minn hekk, ir-riflessjonijiet ta’ matul is-sena jipprovdu bażi tajba għal pjan ta’ ħidma li jinforma dwar l-ap-
poġġ tal-EASO lill-qrati u t-tribunali tal-Istati Membri fl-2013, inkluż it-tisħiħ ta’ strateġija li tikkunsidra t-twaqqif 
ta’ database pilota ta’ ġurisprudenza tal-UE, kif ukoll inizjattivi ta’ żvilupp professjonali disponibbli għall-imħallfin 
tal-liġi dwar ir-refuġjati, kemm għal dawk li għadhom kif inħatru, kif ukoll għal dawk li għandhom l-esperjenza.

(1) It-13-il modulu huma: Tekniki tal-Intervisti, Valutazzjoni tal-Evidenza, l-Inklużjoni, L-Intervisti mat-Tfal, Ir-Regolament ta’ Dublin, L-Abbozzar u t-Teħid 
tad-Deċiżjonijiet, L-Intervisti mat-Tfal, Informazzjoni tal-Pajjiż ta’ Oriġini, Il-Liġi Internazzjonali dwar ir-Refuġjati u d-Drittijiet tal-Bniedem, L-Intervisti ma’ Persuni 
Vulnerabbli, L-Esklużjoni, Tekniki tal-Intervisti, It-Tmiem tal-Protezzjoni, Is-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil. Dan il-modulu tal-aħħar għadu qiegħed jiġi żviluppat 
u għandu jkun lest sal-aħħar ta’ din is-sena.
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Proċessi tal-kwalità

L-iżvilupp ta’ metodoloġija għall-valutazzjoni tal-kwalità sabiex tinkiseb matriċi ta’ kwalità bħala inizjattiva ta’ 
appoġġ orjentata lejn ir-riżultati bil-għan li l-Istati Membri jkunu jistgħu jiskambjaw prassi tajba, għodod u 
kompetenza dwar il-kwalità fil-qasam tal-asil.

L-attivitajiet ta’ kwalità tal-EASO jibnu fuq l-isforzi investiti mill-Istati Membri, mill-KE, mill-UNHCR u minn parti-
jiet interessati rilevanti oħrajn billi jippermettu lill-Istati Membri jiskambjaw prassi tajba, għodod u kompetenza. 
L-EASO jiffaċilita dan l-iskambju permezz tal-matriċi ta’ kwalità mnedija fl-2012.

Il-matriċi ta’ kwalità hija inizjattiva ta’ appoġġ orjentata lejn ir-riżultati, li titwettaq b’kooperazzjoni mal-KE. Hija 
għandha l-għan li tkopri b’mod komprensiv l-oqsma kollha tas-SEKA, billi tieħu stampa aġġornata tas-sitwazzjoni 
attwali. Ir-riżultati miksuba jintużaw għall-iżvilupp u ż-żamma ta’ database ta’ prassi tajba, mekkaniżmi u għodod 
ta’ kwalità u proġetti u inizjattivi ta’ kwalità. Il-matriċi ta’ kwalità tagħti ċ-ċans ukoll lill-EASO jidentifika l-ħtiġijiet 
tal-appoġġ. Abbażi tal-analiżi kontinwa, l-EASO ser jikkunsidra u jiżviluppa prodotti u għodod rilevanti sabiex jas-
sistu lill-Istati Membri fl-implimentazzjoni effettiva tal-istandards ta’ kwalità għolja fil-proċessi tal-asil tagħhom.

Il-proċess tal-matriċi ta’ kwalità jiddependi ħafna mill-kooperazzjoni attiva tal-Istati Membri. L-involviment 
tagħhom huwa meħtieġ fl-istadju inizjali tal-ġbir tal-informazzjoni, kif ukoll matul il-laqgħat tematiċi. L-EASO 
għandu l-għan li jżomm l-interess u l-involviment attiv tal-Istati Membri fl-eżerċizzju permezz ta’ bilanċ bejn il-piż 
fuq ir-riżorsi tal-Istati Membri u l-valur miżjud ta’ din l-attività ta’ appoġġ.

Wara fażi preparatorja interna tal-EASO u konsultazzjonijiet preliminari ma’ msieħba magħżula, inklużi l-KE u 
l-UNHCR, l-attivitajiet tal-matriċi ta’ kwalità bdew b’laqgħa ta’ tnedija f’Novembru 2012 u bl-involviment tal-Istati 
Membri fi proċess ta’ konsultazzjoni attiv.

Sal-aħħar tal-2012, l-EASO introduċa l-metodoloġija u l-objettivi tal-matriċi ta’ kwalità u wettaq konsultazzjoni-
jiet estensivi mal-Istati Membri, mal-KE u ma’ atturi rilevanti oħrajn. F’din il-konsultazzjoni, kompliet tiġi żvilup-
pata l-metodoloġija tal-matriċi ta’ kwalità wara li ġew ikkunsidrati l-kummenti u s-suġġerimenti rċevuti mill-Istati 
Membri, mill-KE u minn partijiet interessati oħrajn li pparteċipaw fil-konsultazzjonijiet.

Bħala komponent tad-database futura ta’ prassi tajba, fl-2012, l-EASO żviluppa lista ta’ proġetti u inizjattivi. Il-lista 
nġabret sabiex tiġi ssodisfata l-ħtieġa tal-Istati Membri ta’ informazzjoni affidabbli u aġġornata dwar il-proġetti u 
l-inizjattivi li ġew implimentati fl-Istati Membri sa mill-2004. L-għan tagħha huwa li sservi bħala punt ta’ referenza 
mill-aqwa għall-eżiti u l-għodod maħluqa minn dawn il-proġetti. Din il-lista tiġi żviluppata u aġġornata regolar-
ment b’informazzjoni ulterjuri pprovduta mill-Istati Membri, anki permezz tal-għodod ta’ riċerka tal-matriċi ta’ 
kwalità.

Informazzjoni tal-pajjiż ta’ oriġini

2 rapporti ta’ COI tal-EASO dwar l-Afganistan

Rapport ta’ COI tal-EASO dwar il-metodoloġija

Portal komuni Ewropew ta’ COI

L-adozzjoni ta’ approċċ tan-netwerk ta’ COI

Abbażi tal-kompetenzi tal-Istati Membri, l-esperjenzi ta’ kooperazzjoni tal-passat u n-netwerks reġjonali u tal-UE 
eżistenti, fl-2012, l-EASO kompla jżid il-kapaċità tiegħu sabiex jindirizza l-kwistjonijiet ta’ COI, filwaqt li organizza 
l-ewwel attivitajiet speċifiċi ta’ COI tiegħu. Għall-istabbiliment tal-funzjoni ta’ COI tal-EASO, l-EASO waqqaf strut-
turi konsultattivi differenti li fihom kienu rrappreżentati t-taqsimiet nazzjonali ta’ COI u l-KE. Task force u grupp 
ta’ referenza pprovdew il-kontribut tagħhom fuq kwistjonijiet ġenerali, filwaqt li nħolqu gruppi ta’ ħidma speċifiċi 
dwar il-metodoloġija, il-kooperazzjoni prattika, il-portal komuni ta’ COI u l-ġestjoni tal-għarfien.
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Bl-għajnuna tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Metodoloġija, l-EASO żviluppa metodoloġija għall-abbozzar ta’ rapporti 
analitiċi ta’ COI tal-EASO. Abbażi ta’ din il-metodoloġija, l-EASO abbozza żewġ rapporti ta’ COI dwar l-Afganistan. 
F’Lulju, l-EASO ppubblika r-rapport “L-Afganistan: Strateġiji Talibani – ir-Reklutaġġ”. Ir-rispons li ngħata fir-rigward 
ta’ dan l-ewwel rapport ta’ COI ttieħed f’kunsiderazzjoni waqt l-abbozzar tat-tieni rapport. Ir-rapport “Strateġiji 
ribellużi: Intimidazzjoni u vjolenza mmirata kontra l-Afgani” ġie ppubblikat f’Diċembru. L-abbozzar taż-żewġ rap-
porti kien jinkludi analiżi estensiva tal-ħtiġijiet tal-utenti finali, kif ukoll kontroll tal-kwalità permezz ta’ evalwazz-
joni bejn il-pari.

Fil-kuntest tal-appoġġ operattiv tal-EASO lill-Greċja, għadd ta’ Stati Membri appoġġjaw lill-EASO billi żviluppaw 
skedi informattivi ta’ COI dwar l-aqwa pajjiżi ta’ oriġini.

L-EASO, appoġġjat mill-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Portal Komuni ta’ COI, żamm u kompla jiżviluppa l-Portal Komuni 
Ewropew ta’ COI. Dan il-Portal, li tfassal mill-KE bħala punt tad-dħul waħdieni bbażat fuq l-internet għall-aċċess 
tal-Istati Membri għas-COI, finalment ġie ttrasferit lill-EASO fl-aħħar tal-2012, wara fażijiet ta’ żvilupp differenti. 
Fl-2012, il-grupp ta’ ħidma għen fl-identifikazzjoni tal-funzjonalitajiet ġodda tal-portal (is-sistema ta’ notifika, 
il-hyperlinks, l-istruttura ta’ siġra u l-paġna ta’ quddiem għall-upload area) u elabora regoli domestiċi għall-użu 
tal-Upload Area. Fl-2012, id-databases Franċiżi u Norveġiżi ssieħbu mal-MILo (il-Ġermanja) fuq il-Portal, filwaqt li 
xi databases nazzjonali oħrajn mistennija jingħaqdu matul l-2013 (l-Isvezja, il-Finlandja). 

Lejn l-aħħar tal-2012, l-EASO ħadem fuq l-iżvilupp ta’ proposta għall-EASO sabiex jadotta approċċ ta’ netwerk ta’ 
COI fir-rigward tas-COI fil-livell tal-UE (approvat mill-Bord tat-Tmexxija tal-EASO fi Frar 2013). L-approċċ jgħaqqad 
l-attivitajiet differenti tal-EASO relatati mas-COI fi struttura koerenti waħda u jagħmel użu mir-riżorsi disponibbli 
bl-aktar mod effettiv. Iż-żewġ elementi ewlenin (il-“magna tas-sistema”) tal-istrateġija tan-Netwerk ta’ COI tal-
EASO huma: 1) il-ħolqien ta’ netwerk strateġiku ta’ COI magħmul mill-Kapijiet tat-Taqsimiet tas-COI jew minn 
esperti mis-27 Stat Membru kollha, il-pajjiżi assoċjati, il-KE u l-UNHCR, sabiex flimkien jiddiskutu kwistjonijiet 
f’livell strateġiku – inklużi prassi trasversali ta’ COI u; 2) serje ta’ netwerks ta’ esperti speċifiċi li jlaqqgħu flimkien 
esperti tas-COI mill-Istati Membri sabiex jiddiskutu dwar pajjiż speċifiku, reġjun speċifiku jew tema speċifika u li 
jistgħu jiskambjaw l-informazzjoni u jarmonizzaw il-prassi tas-COI fil-qasam speċifiku ta’ kompetenza tagħhom. 
Iż-żewġ tipi ta’ netwerks għandhom jiġu ffaċilitati u kkoordinati mill-EASO, li min-naħa tiegħu għandu jaġixxi bħala 
segretarjat u jiġġestixxi r-riżorsi assenjati għall-attivitajiet tas-COI fil-programm ta’ ħidma tal-aġenzija.

Il-lista tal-lingwi disponibbli tal-EASO

It-twaqqif tal-lista tal-lingwi disponibbli tal-EASO

Il-lista tal-lingwi disponibbli tal-EASO (attwalment 264) hija fis-seħħ. Il-lista tal-lingwi disponibbli tal-EASO tin-
kludi l-lingwi kollha li ġeneralment ikunu disponibbli għal traduzzjoni diretta mil-lingwa barranija msemmija għal-
lingwa materna tal-Istat Membru msemmi.

Bejn it-23 u l-24 ta’ Mejju 2012 ġiet organizzata f’Malta laqgħa bejn l-EASO u l-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali bħala 
Punti Fokali għal Kwistjonijiet ta’ Interpretar (FPI NCP). Għandu jittieħed f’kunsiderazzjoni li, b’mod ġenerali, 
l-interpreti li jintużaw mill-Istati Membri fi kwistjonijiet relatati mal-asil mhumiex impjegati taċ-ċivil, iżda huma 
persuni li jaħdmu għal rashom. Għalhekk, l-entrati fil-lista tal-lingwi disponibbli tal-EASO ma jikkostitwixxu ebda 
garanzija li lingwa partikolari tkun disponibbli jekk tintalab minn Stat Membru ieħor.

Kooperazzjoni prattika tal-EASO

Laqgħa plenarja ta’ hand-over tal-EURASIL

2 workshops dwar is-Sirja

Konferenza dwar l-Afganistan
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Fl-2012, Grupp ta’ Ħidma dwar il-Kooperazzjoni Prattika pprovda lill-EASO b’rakkomandazzjonijiet dwar kif l-aħ-
jar li jiġu organizzati l-laqgħat ta’ ħidma tal-esperti, billi kkunsidra l-attivitajiet, il-metodoloġiji u l-għodod tan-
Netwerk EURASIL, li ġie ttrasferit għall-EASO  f’Marzu 2012 waqt laqgħa plenarja ta’ hand-over.

B’reazzjoni għas-sitwazzjoni emerġenti fis-Sirja u l-effetti tagħha fuq l-Istati Membri tal-UE, l-EASO organizza l-ew-
wel workshop ta’ kooperazzjoni prattika tiegħu dwar is-Sirja, bejn it-28 u d-29 ta’ Ġunju f’Malta. Dan il-workshop 
kien mifrux fuq ġurnata u nofs, u, għall-ewwel darba, din il-laqgħa laqqgħet flimkien speċjalisti tas-COI u pratti-
kanti tal-politika dwar is-Sirja. Għadd ta’ kwistjonijiet ta’ politika u tas-COI, li kienu identifikati qabel il-workshop 
permezz ta’ kwestjonarju,  ġew diskussi f’diversi sessjonijiet ta’ gruppi żgħar (‘break-out’) (valutazzjoni tar-riskju 
għall-Kurdi, Alternattiva għal titjira interna, is-sitwazzjoni tas-sigurtà, talbiet sur place, l-oppożizzjoni bl-armi u 
mingħajr armi). 

F’Awwissu 2012, fuq talba tal-KE fil-kuntest tal-Syrian Network, ġie organizzat workshop ta’ segwitu dwar is-Sirja 
li ffoka fuq kwistjonijiet ta’ politika bbażati fuq ix-xenarju. Il-kelliema (l-UNHCR, l-Organizzazzjoni Internazzjon-
ali għall-Migrazzjoni (IOM) u l-akkademiċi) ipprovdew aġġornament komprensiv tas-sitwazzjoni tar-refuġjati fil-
pajjiżi ġirien u l-kuntest tas-sigurtà. 

F’Novembru 2012, l-EASO organizza konferenza dwar “l-Afganistan: Informazzjoni tal-Pajjiż ta’ Oriġini u Lil Hinn”. 
Waqt il-konferenza saru preżentazzjonijiet minn esperti ewlenin dwar l-Afganistan, sessjonijiet ta’ gruppi żgħar 
fuq firxa wiesgħa ta’ suġġetti, kif ukoll diskussjonijiet dwar kif għandhom ikomplu jiġu żviluppati metodoloġiji 
u għodod li jirfinaw l-involviment ta’ dawk kollha kkonċernati mill-għadd ta’ każijiet dwar l-Afganistan. Min-
barra l-esperti mill-Istati Membri, għall-konferenza attendew ukoll imħallfin, akkademiċi u NGOs li jispeċjalizzaw 
fl-Afganistan.

Minorenni mhux akkumpanjati

Sessjoni introduttorja tal-EASO dwar il-minorenni mhux akkumpanjati u l-valutazzjoni tal-età

4 laqgħat ta’ esperti dwar il-minorenni mhux akkumpanjati u l-valutazzjoni tal-età

Il-ħidma tal-EASO dwar il-minorenni mhux akkumpanjati titwettaq fil-qafas tal-pjan ta’ azzjoni tal-Kummissjoni 
Ewropea dwar il-minorenni mhux akkumpanjati (2010-2014) (2), li jitlob approċċ komuni għall-indirizzar tal-isfidi 
relatati mal-wasla fl-Unjoni Ewropea (UE) ta’ numri kbar ta’ minorenni mhux akkumpanjati. Il-pjan ta’ azzjoni 
huwa bbażat fuq il-prinċipju tal-aħjar interessi tat-tfal u jistabbilixxi t-tliet linji ta’ azzjoni ewlenin: il-prevenzjoni, 
il-protezzjoni u soluzzjonijiet dejjiema.

Bejn Frar u April 2012, l-EASO kkummissjona kwestjonarju lill-Istati Membri dwar il-politika u l-prattika attwali 
relatati mal-valutazzjoni tal-età u l-minorenni mhux akkumpanjati. Dan kien segwit minn konsultazzjoni usa’ ma’ 
esperti rilevanti mis-soċjetà ċivili (akkademiċi, organizzazzjonijiet intergovernattivi, NGOs, tobba), membri tal-
qrati u tat-tribunali fl-Istati Membri, il-Kummissjoni u Aġenziji oħrajn tal-UE.

Matul l-2012, l-EASO organizza serje ta’ laqgħat ta’ esperti dwar il-valutazzjoni tal-età, li kellhom l-għan li jind-
irizzaw il-kwistjonijiet ewlenin, l-isfidi u l-prassi tajbin disponibbli. L-għan kien li jiġu ffaċilitati l-kondiviżjoni 
tal-informazzjoni u l-iskambju tal-aqwa prassi. Flimkien mal-amministrazzjonijiet tal-Istati Membri u l-KE ssieħbu 
wkoll prattikanti rilevanti oħrajn b’kompetenza fil-qasam, inklużi l-UNHCR, NGOs, membri tal-qrati u tat-tribu-
nali fl-Istati Membri, tobba, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundaamentali (FRA) u l-UNICEF. Per-
mezz tal-ftuħ tal-parteċipazzjoni għal esperti rilevanti oħrajn, l-EASO wessa’ d-dibattitu sabiex jinkludi firxa ta’ 
perspettivi, sabiex b’hekk ikompli jsaħħaħ l-iskop għal kooperazzjoni konġunta mhux biss bejn l-Istati Membri u 
l-KE, iżda wkoll bejn aġenziji u organizzazzjonijiet oħrajn tal-UE. Dan wassal għall-ħolqien ta’ konferenza annwali 
dwar l-attivitajiet relatati mal-minorenni mhux akkumpanjati u t-twaqqif ta’ netwerk ta’ esperti.

(2) Fil-pjan ta’ azzjoni, li huwa mifrux fuq il-perjodu 2010–14, huma assenjati l-kompiti li ġejjin lill-EASO: it-titjib sinifikanti tal-iskambju ta’ informazzjoni 
dwar il-minorenni mhux akkumpanjati (UM); il-ġbir ta’ dejta u l-iżvilupp tas-COI, kif ukoll l-analiżi għall-valutazzjoni tal-ħtiġijiet tal-protezzjoni tal-UM bil-għan li 
jiġu appoġġjati aħjar id-deċiżjonijiet dwar il-kwalità; il-monitoraġġ tal-kwistjoni tal-UM li qegħdin ifittxu l-asil; l-iżvilupp tal-aqwa prassi fir-rigward tal-kondizzjoni-
jiet tal-akkoljenza, il-proċeduri tal-asil u l-integrazzjoni tal-minorenni mhux akkumpanjati; u dokumentazzjoni teknika dwar il-valutazzjoni tal-età, inklużi attivitajiet 
ta’ taħriġ, l-iżvilupp ta’ taħriġ speċifiku u manwal dwar il-valutazzjoni tal-età.
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Is-sessjoni finali dwar il-valutazzjoni tal-età pprovdiet opportunità għall-Istati Membri u l-KE bil-għan li jiddefi-
nixxu l-iskop u l-kontenut tal-manwal dwar il-valutazzjoni tal-età. Matul din is-sessjoni, l-EASO ppreżenta abbozz 
ta’ qafas tal-kontenut li għandu jiġi inkluż fil-manwal u stieden lill-parteċipanti sabiex jipprovdu rispons u kon-
tribut addizzjonali għal kunsiderazzjoni. L-abbozzar tal-manwal tal-EASO, li għandu jipprovdi gwida dwar kwist-
jonijiet relatati mal-valutazzjoni tal-età, beda fl-2012 u l-manwal mistenni jiġi ppubblikat fl-2013.

Il-ħidma tal-EASO dwar il-minorenni mhux akkumpanjati kienet riflessa wkoll fil-konferenza tal-EASO dwar “l-Af-
ganistan: Informazzjoni tal-Pajjiż ta’ Oriġini u Lil Hinn”, li saret f’Novembru 2012, fil-forma ta’ workshop li indirizza 
l-ħtieġa li tiġi żviluppata informazzjoni tal-pajjiż ta’ oriġini speċifika għat-tfal. Barra minn hekk, fl-2012, bdiet 
ħidma wkoll dwar ir-rintraċċar tal-familja.

Informazzjoni addizzjonali dwar l-attivitajiet tal-EASO u ta’ atturi oħrajn fir-rigward tal-pjan ta’ azzjoni dwar il-mi-
norenni mhux akkumpanjati tista’ tinstab fir-“Rapport ta’ nofs it-term dwar l-implimentazzjoni tal-pjan ta’ azzjoni 
dwar il-minorenni mhux akkumpanjati” u d-dokument ta’ ħidma tal-persunal tal-Kummissjoni (3).

1.4.2. Appoġġ speċjali

Appoġġ imfassal apposta u bini tal-kapaċità

Pjan ta’ appoġġ speċjali tal-EASO għall-Isvezja ffirmat f’Diċembru 2012

Talba għal appoġġ speċjali mill-Italja

Wara talba li saret mill-Bord tal-Immigrazzjoni Svediż u b’konformità mar-Regolament tal-EASO, fil-bidu tal-2013 
l-EASO pprovda appoġġ speċjali lill-Isvezja. Dan l-appoġġ speċjali kkunsidra l-ħtieġa li tissaħħaħ is-sistema tal-asil 
b’membri tal-persunal aktar imħarrġa.

L-appoġġ speċjali ġie maqbul u approvat billi l-moduli rilevanti tat-taħriġ tal-EASO kienu għadhom ma ġewx 
skedati mill-EASO meta l-Bord tal-Immigrazzjoni Svediż kellu bżonn il-membri tal-persunal tiegħu jiġu mħarrġa. 
B’hekk, f’Diċembru 2012 ġie ffirmat pjan ta’ appoġġ speċjali bejn l-EASO u l-Bord tal-Immigrazzjoni Svediż. Fi Frar 
2013, l-EASO appoġġja lill-Isvezja b’taħriġ għall-Bord tal-Immigrazzjoni Svediż dwar il-liġi internazzjonali dwar 
ir-refuġjati u d-drittijiet tal-bniedem kif ukoll dwar l-inklużjoni.

L-Italja talbet għal appoġġ speċjali bil-għan li ttejjeb is-sistema Taljana tal-asil u l-akkoljenza. Fit-13 ta’ Diċem-
bru 2012, id-Direttur Eżekuttiv iddeċieda li jipprovdi appoġġ speċjali lill-Italja permezz ta’ kompetenza konġunta 
tal-EASO u tal-Istati Membri, abbażi tal-fatt li s-sistema tal-asil u l-akkoljenza preżenti tal-Italja qiegħda tiffaċċja 
sfidi kbar. L-iffinalizzar u l-iffirmar tal-pjan se jiġu konklużi fl-2013. It-talba mill-Italja saret f’waqtha fir-rigward 
tal-implimentazzjoni tal-pakkett tal-asil, li għandha tippreżenta sfidi addizzjonali għas-sistema Taljana tal-asil u 
l-akkoljenza.

Rilokazzjoni

Rapport ta’ ġbir ta’ informazzjoni dwar proġetti ta’ rilokazzjoni fi ħdan l-UE minn Malta

Wara l-Konklużjonijiet tal-Kunsill ĠAI ta’ Marzu 2012, il-KE talbet lill-EASO biex jabbozza rapport dwar il-miżuri 
ta’ rilokazzjoni fi ħdan l-UE minn Malta. Ir-rapport kien jinkludi wkoll in-Norveġja u l-Isvizzera, il-UNHCR u 
l-IOM (mexxejja tal-proġetti). L-Istati Membri kollha tal-UE, il-pajjiżi assoċjati u l-mexxejja tal-proġetti wieġbu 
l-kwestjonarji rilevanti li ntbagħtu lilhom mill-EASO. Saru għadd ta’ intervisti, inkluż mal-benefiċjarji riallokati.

(3) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1033_en.htm?locale=en.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1033_en.htm?locale=en
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L-EASO ġabar is-sejbiet f’rapport u ppreżentah lill-KE f’Lulju 2012. Imbagħad, f’Settembru 2012, ir-rapport ġie 
ppreżentat lill-Bord tat-Tmexxija tal-EASO. Id-Direttur Eżekuttiv tal-EASO ppreżenta r-rapport dwar il-ġbir tal-infor-
mazzjoni waqt il-lunch ministerjali tal-Kunsill ĠAI ta’ Ottubru 2012 u sussegwentement lill-Parlament Ewropew. 
Ir-rapport imbagħad tpoġġa disponibbli għall-pubbliku.

Ir-rapport tal-EASO kkonferma li, fil-biċċa l-kbira tagħhom, l-Istati Membri jiġġustifikaw id-deċiżjoni tagħhom jekk 
jipparteċipawx jew le f’miżuri bħal dawn fuq bażi politika. L-Istati Membri esprimew fehmiet imħallta dwar l-użu 
tar-rilokazzjoni. Filwaqt li għadd ta’ Stati parteċipanti sostnew li l-miżuri ta’ rilokazzjoni ad hoc volontarji ma’ 
Malta kienu għodda konkreta sabiex tintwera s-solidarjetà fi ħdan l-UE, u ġeneralment ivvalutawhom b’mod 
pożittiv, xi Stati oħrajn esprimew il-biża’ li l-użu regolari u fit-tul ta’ rilokazzjoni awtonoma f’sitwazzjonijiet ta’ 
pressjoni sproporzjonata jista’ jaġixxi bħala fattur ta’ attrazzjoni għall-immigrazzjoni irregolari u b’hekk iwassal 
biex il-pressjoni tiħrax minflok tonqos.

Madankollu, l-eżerċizzju wera wkoll li hemm it-tama għal aktar proġetti simili ta’ suċċess fil-ġejjieni u hemm lok 
sinifikanti għat-titjib tal-proċessi li jsawru l-qafas attwali ta’ EUREMA. Madankollu, filwaqt li r-rilokazzjoni tista’ 
kemm toffri soluzzjonijiet dejjiema għall-benefiċjarji tal-protezzjoni internazzjonali kif ukoll ittaffi s-sistemi tal-asil 
tal-Istati Membri, hija ma għandhiex tirriżulta fi bdil tar-responsabbiltajiet. Fil-fatt, uħud minn dawk li wieġbu 
sostnew li r-rilokazzjoni fi ħdan l-UE għandha tkun parti minn firxa ta’ miżuri ta’ solidarjetà fi ħdan l-UE, inkluż 
il-bini tal-kapaċità, forom oħrajn ta’ kooperazzjoni prattika u appoġġ finanzjarju flessibbli, bl-EASO jassumi rwol 
ewlieni skont ir-Regolament tat-twaqqif tiegħu.

Il-KE indikat li hija sejra tipproponi triq ’il quddiem dwar ir-rilokazzjoni. Il-Kummissjoni ħolqot l-ambitu għall-kofi-
nanzjament tal-Unjoni ta’ tali attivitajiet fil-proposta dwar il-Fond tal-Asil u l-Immigrazzjoni (AMF), fejn ikkonsoli-
dat u kompliet tiżviluppa dak li huwa diġà possibbli skont l-ERF. Dan għandu jiffaċilita t-teħid ta’ azzjoni mill-Istati 
Membri li jridu jinvolvu ruħhom fi proġetti volontarji, bl-EASO jassumi rwol koordinattiv.

1.4.3. Appoġġ ta’ emerġenza

Riżerva ta’ intervent għall-asil

Laqgħa tal-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali

Deċiżjoni tal-Bord tat-Tmexxija tal-EASO dwar ir-Riżerva ta’ Intervent għall-Asil li tinkludi 20 profil

Id-deċiżjoni Nru 3 tal-Bord tat-Tmexxija tal-EASO dwar in-numru globali u l-profili tal-esperti li għandhom ikunu 
disponibbli għat-Timijiet ta’ Appoġġ għall-Asil (ir-Riżerva ta’ Intervent għall-Asil) iddefinixxiet 13-il kategorija 
għall-profili tal-esperti (“AIP 13”). Fid-19 ta’ Ġunju 2012, ir-Riżerva ta’ Intervent għall-Asil kienet tinkludi 345 
espert minn 21 Stat Membru.

Id-deċiżjoni ġiet analizzata fuq il-bażi tal-esperjenza miġbura mill-EASO fil-laqgħa tal-Bord tat-Tmexxija li saret 
nhar id-19 ta’ Ġunju 2012. Il-kwistjoni ġiet diskussa fil-laqgħa bejn l-EASO u l-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali għar-
Riżerva ta’ Intervent għall-Asil (AIP NCP) bejn it-22 u t-23 ta’ Mejju 2012 f’Malta u kienet ibbażata fuq l-esperjenza 
miġbura mill-iskjerament tat-timijiet ta’ appoġġ għall-asil għall-Greċja u l-Lussemburgu.

Waqt il-laqgħa tiegħu tad-19 ta’ Ġunju 2012, il-Bord tat-Tmexxija rrevoka d-Deċiżjoni Nru 3 u qabel dwar 
id-Deċiżjoni Nru 8 tal-bord tat-tmexxija dwar in-numru globali u l-profili tal-esperti li għandhom ikunu disponibbli 
għat-timijiet ta’ appoġġ għall-asil (ir-Riżerva ta’ Intervent għall-Asil). Filwaqt li xi profili tħassru jew inbidlu, oħrajn 
ġew emendati. Skont id-Deċiżjoni l-ġdida, l-AIP għandha tkopri l-profili ta’ 20 espert (“AIP 20”) u n-numru globali 
ta’ esperti fl-AIP għandu jkun minimu ta’ 100. L-EASO talab lill-Istati Membri biex jinnominaw esperti għall-profili 
emendati sal-1 ta’ Ottubru 2012. L-esperti ntalbu jipprovdu s-CVs fil-format tal-Europass.
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Pjan operattiv għal-Lussemburgu

Il-pjan operattiv tal-EASO għal-Lussemburgu ġie ffirmat f’Jannar 2012

2 AST skjerati fil-Lussemburgu

Wara sitwazzjoni ta’ pressjoni partikolari fuq is-sistema tal-asil tiegħu u t-talba sussegwenti mill-awtoritajiet 
tal-Lussemburgu, id-Direttur Eżekuttiv tal-EASO ddeċieda li jiskjera t-Timijiet ta’ Appoġġ għall-Asil għal-Lus-
semburgu skont il-Pjan Operattiv li ġie ffirmat fis-26 ta’ Jannar 2012. L-appoġġ tal-EASO kellu l-għan li jħarreġ 
lill-membri tal-persunal li kienu għadhom kif ġew impjegati fil-moduli ta’ taħriġ tal-EASO “tekniki tal-intervisti” u 
“teħid tad-deċiżjonijiet” sabiex it-taqsima tar-refuġjati tissaħħaħ b’aktar membri tal-persunal imħarrġa u sabiex 
tiżdied il-kapaċità li tiġi indirizzata l-pressjoni urġenti u mingħajr preċedenti fuq is-sistema tal-asil tagħhom. Bil-
pjan operattiv, il-Lussemburgu impenja ruħu għall-programm ta’ taħriġ tal-EASO b’ħarrieġa speċjalizzati tiegħu 
għall-ġejjieni skont il-politika tal-UE u tal-EASO. Sal-aħħar tal-2012, il-Lussemburgu kellu seba’ ħarrieġa f’erba’ 
moduli differenti fit-taqsima tiegħu tar-refuġjati.

Pjan operattiv għall-Greċja

L-implimentazzjoni tal-pjan operattiv tal-EASO għall-Greċja

Ġew skjerati 37 Tim ta’ Appoġġ għall-Asil tal-EASO fil-Greċja għall-indirizzar tax-xogħol b’lura, l-appoġġ 
għat-twaqqif ta’ struttura sostenibbli u effikaċi tal-asil u l-appoġġ għall-kwalità tal-proċess tal-asil

Proġett b’kollaborazzjoni bejn l-EASO u l-UNHCR għall-għoti ta’ appoġġ operattiv lill-Greċja fl-indirizzar tax-xog-
ħol b’lura

Wara talba li saret mill-gvern Grieg u skont il-pjan ta’ azzjoni nazzjonali Grieg dwar il-ġestjoni tal-asil u 
l-immigrazzjoni (2010) u r-Regolament tal-EASO, fi Frar 2011, l-EASO qabel li jappoġġja lill-Greċja fit-twaqqif tas-
servizz tal-asil il-ġdid, is-servizz tal-ewwel akkoljenza, l-awtorità l-ġdida tal-appelli, l-akkoljenza b’mod ġenerali u 
t-tnaqqis tax-xogħol b’lura permezz tal-iskjerament ta’ esperti minn aktar minn 10 Stati Membri tal-UE permezz 
tal-hekk imsejħa Timijiet ta’ Appoġġ għall-Asil (AST). Il-bażi għal dawn l-iskjeramenti tal-esperti tal-asil hija l-pjan 
operattiv tal-EASO għall-Greċja, li ġie ffirmat fl-1 ta’ April 2011 u li huwa fis-seħħ mill-1 ta’ April 2011 sal-31 ta’ 
Marzu 2013.

Fl-2012, l-EASO offra appoġġ ta’ emerġenza permezz tal-iskjerament ta’ esperti tal-EASO f’37 AST, għal total ta’ 
52 AST għall-Greċja f’perjodu ta’ sentejn. Dawn l-attivitajiet kienu jikkonsistu minn timijiet ta’ appoġġ imfassla 
apposta, magħmula minn esperti nnominati mill-Istati Membri u skjerati għall-Pulizija Griega, is-servizz tal-ewwel 
akkoljenza, is-servizz tal-asil, l-awtorità tal-appelli u l-Ministeru tax-Xogħol, is-Sigurtà Soċjali u l-Ħarsien Soċjali 
fil-Greċja. L-EASO jikkoordina l-proċess kollu tal-ASTs fil-Greċja. L-attivitajiet ta’ dawn l-ASTs kellhom l-għan li 
jappoġġjaw lill-awtoritajiet Griegi fit-tnaqqis tax-xogħol b’lura, il-kostruzzjoni ta’ strutturi u servizzi ġodda u sos-
tenibbli, it-titjib tal-kwalità tal-proċess tal-asil, ir-reġistrazzjoni u l-analiżi fil-qasam tal-asil u l-akkoljenza u diversi 
suġġetti oħrajn bħaż-żieda tal-kapaċità tal-akkoljenza ta’ kategoriji vulnerabbli u l-użu tal-fondi ta’ solidarjetà.

Barra minn hekk, l-EASO u l-UNHCR iffirmaw ftehim ta’ għotja (fit-22 ta’ Novembru 2012) dwar proġett għal 
appoġġ operattiv sabiex tissaħħaħ l-istanza tal-appelli amministrattivi tal-proċedura tal-asil fil-Greċja, inkluż 
it-twettiq tax-xogħol b’lura tal-appelli. L-ewwel fażi tal-proġett għat-twettiq tax-xogħol b’lura tal-appelli kienet 
diġà bdiet f’Ottubru 2012, jiġifieri l-identifikazzjoni u l-mobilizzazzjoni tal-kadetti tal-pulizija sabiex tiġi appoġġjata 
l-identifikazzjoni ta’ każijiet inattivi, l-aġġornar ta’ fajls fiżiċi u r-reġistrazzjoni elettronika fid-database “Police-on-
Line”. Dan il-proċess ta’ tindif amministrattiv u r-reġistrazzjoni tal-każijiet pendenti kollha f’database sar minn 92 
kadett tal-pulizija fil-Ministeru tal-Ordni Pubblika u l-Protezzjoni taċ-Ċittadini mill-1 ta’ Ottubru 2012 sat-22 ta’ 
Jannar 2013. Bejn it-23 u l-24 ta’ Novembru 2012 ġie organizzat taħriġ speċifiku dwar kwistjonijiet tal-asil u l-pro-
tezzjoni internazzjonali mill-ministeru, mill-UNHCR u mill-EASO.

It-tieni fażi tal-proġett (il-ftehim ta’ għotja tal-EASO u tal-UNHCR) hija ppjanata għal Jannar sa Marzu 2013. Din 
il-fażi għandha l-għan li żżid il-kapaċità tal-ipproċessar u t-twettiq ta’ intervisti individwali ta’ każijiet ta’ appelli 
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attivi, permezz tat-twaqqif (sal-ewwel ta’ April 2013) ta’ 10 kumitati speċjali u tal-appelli addizzjonali (miżjuda 
mal-10 kumitati eżistenti), inklużi l-appoġġ segretarjali u s-servizzi tal-interpretar. 

1.4.4. Appoġġ ta’ analiżi u Informazzjoni

Ir-Rapport annwali tal-EASO

Il-pubblikazzjoni tar-rapport annwali tal-EASO dwar is-sitwazzjoni tal-asil fl-Unjoni Ewropea u dwar l-attivita-
jiet tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ għall-Asil fl-2011

F’Ġunju 2012, l-EASO pproduċa l-ewwel rapport annwali tiegħu dwar is-sitwazzjoni tal-asil fl-UE. Fl-aħħar tal-
2012, l-EASO ppreżenta proposta lill-Bord tat-Tmexxija li tiddefinixxi b’mod aktar ċar l-enfasi u l-iskop tar-rapport 
annwali (inkluża l-proposta li dan jinqasam separatament mir-rapport dwar l-attivitajiet annwali tal-EASO), flimk-
ien ma’ dikjarazzjoni tal-prinċipji li kompliet tenfasizza l-għan li r-rapport ikun oġġettiv u komprensiv. Ġie propost 
werrej aktar iddettaljat, biex b’hekk ir-rapporti futuri kollha jiġu strutturati bl-istess mod, bil-għan li jittejbu l-faċil-
ità tar-referenza u l-komparabbiltà matul is-snin. Fl-aħħar nett, ġiet proposta skeda ta’ żmien regolari maħsuba 
biex tiżgura li l-konsultazzjoni tal-partijiet interessati rilevanti kollha ssir fi żmien tajjeb u li jiġu pprovduti skadenzi 
ċari lil kull kontributur u reviżur.

Sistema ta’ preparazzjoni u twissija bikrija

Rapporti ta’ kull tliet xhur dwar l-analiżi tad-dejta tal-EASO

Analiżi tad-dejta għall-preżentazzjonijiet fil-Bord tat-Tmexxija tal-EASO, fil-Kunsill ĠAI, fl-IGC, fil-GDISC, fil-work-
shops tal-EASO, fil-konferenzi u f’laqgħat ta’ esperti

Rapporti ad hoc dwar is-Sirja u l-Balkani tal-Punent

Fl-2012, l-EASO beda jiżviluppa l-kapaċità tal-analiżi tiegħu billi pproduċa numru ta’ analiżi (għall-Bord tat-Tmexxija, 
rapport annwali, il-Kunsill ĠAI, il-Parlament Ewropew, il-GDISC, l-IGC u oħrajn) bl-użu tad-dejta tal-Eurostat. Huwa 
beda jiġbor ukoll dejta operattiva direttament mill-Istati Membri bl-użu ta’ mudell bażiku fuq bażi ta’ kull xahar 
u, fil-kuntest tal-kooperazzjoni prattika dwar l-influss Sirjan għas-Sirja, fuq bażi ta’ kull ġimgħa. L-analiżi prodotti 
kienu jikkonċernaw ir-rati tar-rikonoxximent, il-Balkani tal-Punent u s-Sirja. Fl-aħħar tal-2012, il-Bord tat-Tmexxija 
tal-EASO qabel li l-EASO għandu jipproduċi rapporti regolari ta’ kull tliet xhur li jagħtu ħarsa ġenerali lejn il-funz-
jonament tas-SEKA.

Strateġikament, u fil-kuntest tal-ftehim politiku dwar il-kontenut tar-Regolament ta’ Dublin III (l-Artikolu 33), 
l-EASO żviluppa u ppropona pjan pass pass għall-bini tal-kapaċità tal-analiżi u l-ġbir tad-dejta tal-EASO fir-rig-
ward tal-indikaturi statistiċi (kemm kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi) fil-qasam tal-asil, billi bena fuq l-esper-
jenza preċedenti tiegħu bl-analiżi ad hoc u ta’ kull tliet xhur, flimkien mal-istatistika prodotta mill-Istati Membri 
għall-Eurostat. Din il-proposta għas-Sistema ta’ Preparazzjoni u Twissija Bikrija (EPS) tipprevedi wkoll il-ħolqien 
ta’ Grupp għall-Provvista tal-Istatistika (GPS) li jkun magħmul minn esperti nnominati mill-Istati Membri biex 
ikunu l-punti ta’ kuntatt tagħhom fir-rigward tal-kwistjonijiet statistiċi u ta’ ġbir tad-dejta fil-qasam tal-asil. Il-GPS 
għandu jopera b’mod simili għan-Netwerk tal-Analiżi tar-Riskju tal-Frontex (FRAN) mibni mill-Frontex. Sadanit-
tant, kien beda javvanza sewwa x-xogħol fuq tabella dettaljata ta’ 22 indikatur kwantitattiv u kwalitattiv li huma 
mmirati biex jipprovdu ħarsa ġenerali preċiża u komprensiva lejn is-SEKA kollha b’rabta mal-KE (id-DĠ għall-Af-
farijiet Interni, l-Eurostat) u l-Frontex sabiex tiġi żgurata l-konsistenza u jiġi evitat ix-xogħol doppju għall-Istati 
Membri.
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1.4.5. Appoġġ għal pajjiżi terzi

Risistemazzjoni

Seminar dwar ir-risistemazzjoni tal-EASO

Ir-risistemazzjoni hija waħda mill-miżuri ewlenin għas-solidarjetà interna u esterna. Skont il-programm ta’ ħidma 
tal-EASO għall-2012, waħda mir-responsabbiltajiet tal-EASO kienet li jipprovdi struttura għall-iskambju tal-in-
formazzjoni u li jistabbilixxi attivitajiet ta’ kooperazzjoni fost l-Istati Membri tal-UE, iżda wkoll ma’ pajjiżi terzi, 
mal-UNHCR, mal-IOM, ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn u mal-NGOs ikkonċernati.

L-ewwel seminar tal-EASO dwar il-Politika tar-Risistemazzjoni tal-UE sar bejn it-22 u t-23 ta’ Ottubru 2012. 
Il-laqgħa ffokat fuq l-istat attwali tal-iskemi ta’ risistemazzjoni nazzjonali, fuq il-finanzjament tal-UE disponibbli 
għar-risistemazzjoni u fuq l-appoġġ ta’ solidarjetà mill-perspettiva tas-soċjetà ċivili. Din il-laqgħa laqqgħet flimkien 
speċjalisti u prattikanti tal-politika fir-rigward tar-risistemazzjoni tal-UE, għall-ewwel darba taħt il-koordinazzjoni 
tal-EASO.

L-EASO indirizza l-appoġġ ta’ solidarjetà tal-Istati Membri tal-UE fid-dawl tat-twaqqif ta’ miri komuni ta’ risis-
temazzjoni tal-UE. Intlaħaq qbil li tiġi promossa l-kooperazzjoni tar-risistemazzjoni fl-Ewropa, billi n-Netwerk 
tar-Risistemazzjoni tal-UE (www.resettlement.eu) jintuża wkoll bħala għodda ta’ kooperazzjoni fil-kondiviżjoni 
tal-informazzjoni, fil-laqgħat b’bosta partijiet interessati u fl-iskambju ta’ prassi tajbin, permezz ta’ attivitajiet ta’ 
komunikazzjoni, taħriġ, żjarat ta’ studju, riċerka u pilotaġġ ta’ metodi ġodda.

L-Istati Membri tal-UE għandhom ikomplu jappoġġjaw lil xulxin fl-ippjanar tar-risistemazzjoni, fil-koordinazzjoni 
u fl-implimentazzjoni tal-attivitajiet ta’ risistemazzjoni permezz tal-iskambju ta’ prassi tajbin u l-kooperazzjoni 
fl-iżvilupp ta’ programmi ġodda jew sostenibbli. L-EASO huwa meqjus bħala li għandu rwol ewlieni fil-koordinazz-
joni, billi jaġixxi bħala punt fokali u faċilitatur tal-għarfien u l-prattiki tar-risistemazzjoni tal-UE. 

L-EASO ser jappoġġja r-risistemazzjoni ta’ emerġenza u jibda laqgħa ta’ koordinazzjoni mal-Istati Membri tal-UE u 
mal-UNHCR fil-bidu tal-ħarifa ta’ kull sena, sabiex jiġu identifikati l-ħtiġijiet tar-risistemazzjoni fl-Ewropa u jingħata 
appoġġ lill-Istati Membri biex jagħmlu impenji annwali u jipprovdu l-kumplimentarjetà tal-assorbimenti, fid-dawl 
tal-finanzjament tal-UE disponibbli f’dan il-qasam.

Id-dimensjoni esterna

Il-parteċipazzjoni fil-proċess ta’ Budapest

Il-parteċipazzjoni f’laqgħat dwar is-sħubija tal-mobilità tal-UE mat-Tuneżija u mal-Marokk

Il-parteċipazzjoni f’laqgħa dwar is-sħubija tal-mobilità bejn l-UE u l-Ġordan

Ir-Regolament tal-EASO jagħtih il-mandat sabiex jikkoordina l-iskambju tal-informazzjoni u azzjonijiet oħrajn li 
jittieħdu fuq kwistjonijiet li jirriżultaw mill-implimentazzjoni ta’ strumenti u mekkaniżmi li huma relatati mad-di-
mensjoni esterna tas-SEKA. Skont il-mandat tiegħu, u b’konformità mal-Artikolu 49, l-EASO, bi qbil mal-KE, fittex 
il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi terzi fi kwistjonijiet tekniċi, b’mod partikolari bil-għan li 
jippromwovi u jassisti fil-bini tal-kapaċità fis-sistemi tal-asil u l-akkoljenza tal-pajjiżi terzi stess, kif ukoll fl-im-
plimentazzjoni ta’ programmi ta’ protezzjoni reġjonali u azzjonijiet oħrajn li huma rilevanti għal soluzzjonijiet 
dejjiema.

Madankollu, kif kien ikkonfermat fil-programm ta’ ħidma tal-EASO għall-2012, minħabba l-baġit u l-persunal limi-
tat disponibbli fl-2012, l-EASO għandu jikkonċentra biss fuq kompiti żgħar fi ħdan id-dimensjoni esterna. Fl-2012, 
l-EASO ħa sehem f’laqgħat fi ħdan is-sħubija ta’ mobbiltà tal-UE mat-Tuneżija u l-Marokk, id-djalogu bejn l-UE u 
l-Ġordan dwar l-immigrazzjoni, il-mobbiltà u s-sigurtà, filwaqt li ddikjara l-intenzjonijiet tiegħu għall-kooperazz-
joni taħt il-qafas tas-sħubiji ta’ mobbiltà bejn l-UE u t-Tuneżija u bejn l-UE u l-Marokk. Barra minn hekk, l-EASO ħa 
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sehem f’laqgħat tal-proċess ta’ Budapest: laqgħa waħda kienet iffokata fuq ix-Xlokk tal-Ewropa u l-EASO kkontrib-
wixxa b’mod sinifikanti għall-iżvilupp tal-aspetti tal-asil fil-proċess tal-abbozzar tad-Dikjarazzjoni dwar ir-Reġjuni 
tar-Rotot tal-Ħarir (Silk Routes Regions Declaration).

Fuq bażi pilota, l-EASO qiegħed jikkoopera wkoll fil-kuntest tal-proġett pilota fil-proċess ta’ Praga: “Il-kwalità 
u t-taħriġ fil-proċessi tal-asil”, li huwa implimentat fil-qafas tal-inizjattiva mmirata għall-Proċess ta’ Praga. Dan 
il-proġett pilota għandu l-għan li jesplora l-possibbiltà ta’ implimentazzjoni usa’ tal-programm ta’ taħriġ tal-kurri-
kulu tat-taħriġ tal-EASO fil-pajjiżi ġirien fil-Lvant tal-UE (l-Armenja, il-Belarus, il-Ġeorġja, il-Kirgiżistan, il-Moldova u 
l-Ukraina), kif ukoll it-Turkija. Fl-2012, il-kapaċità tal-EASO kienet limitata għall-attendenza fil-laqgħat tal-Proċess 
ta’ Praga.



2. Il-ġestjoni u l-istandards ta’ kontroll intern

2.1. Il-ġestjoni u l-organizzazzjoni tal-EASO

2.1.1. Il-Bord tat-Tmexxija tal-EASO

Il-Bord tat-Tmexxija huwa l-korp ta’ tmexxija u ppjanar tal-EASO. Il-funzjonijiet ewlenin huma deskritti fl-Artikolu 
29 tar-Regolament tal-EASO u jinkludu: il-ħatra tad-Direttur Eżekuttiv, l-adozzjoni tal-programmi ta’ ħidma u 
r-rapporti annwali tal-EASO, il-baġit ġenerali tal-EASO u huwa għandu r-responsabbiltà ġenerali li jiżgura li l-EASO 
jwettaq id-doveri tiegħu b’mod effettiv. Il-Bord tat-Tmexxija tal-EASO huwa magħmul minn membru wieħed minn 
kull Stat Membru – minbarra d-Danimarka – żewġ membri mill-Kummissjoni Ewropea u membru wieħed tal-UN-
HCR mingħajr dritt tal-vot. Il-membri kollha jinħatru fuq il-bażi tal-esperjenza tagħhom, ir-responsabbiltà profess-
jonali u l-livell għoli ta’ kompetenza illi jħaddnu fil-qasam tal-asil.

Id-Danimarka hija mistiedna sabiex tattendi bħala osservatriċi għal-laqgħat kollha tal-Bord tat-Tmexxija u għal 
laqgħat rilevanti oħrajn. Il-Kroazja tgawdi l-istess status, sakemm hija ssir membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea u 
b’hekk membru tal-Bord tat-Tmexxija bid-drittijiet tal-vot, wara d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta’ Adeżjoni bejn l-UE 
u l-Kroazja tad-9 ta’ Diċembru 2011.

Fi ftit kliem, il-Bord tat-Tmexxija tal-EASO huwa magħmul minn 28 Membru sħiħ, membru wieħed mingħajr dritt 
tal-vot (l-UNHCR) u żewġ stati osservaturi.

Matul l-2012, il-pajjiżi assoċjati (l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera) ġew mistiedna sabiex jip-
parteċipaw fid-diskussjonijiet ta’ punti magħżula bħala osservaturi. Il-Frontex ġiet mistiedna wkoll sabiex tikkon-
tribwixxi u tattendi f’ċerti diskussjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija, b’mod partikolari fir-rigward tas-sitwazzjoni tal-asil 
fl-UE, is-Sistema ta’ Preparazzjoni u Twissija Bikrija u s-sitwazzjoni fil-Greċja.

Fl-2012, il-Bord tat-Tmexxija organizza erba’ laqgħat u adotta d-deċiżjonijiet elenkati hawn taħt:

• Id-Deċiżjoni Nru 7 tad-9 ta’ April 2012 dwar l-evalwazzjoni għad-Direttur Eżekuttiv;
• Id-Deċiżjoni Nru 8 tad-19 ta’ Ġunju 2012 dwar il-profili u n-numri globali tal-esperti li għandhom ikunu dis-

ponibbli għat-timijiet ta’ appoġġ għall-asil (ir-Riżerva ta’ Intervent għall-Asil);
• Id-Deċiżjoni Nru 9 tad-19 ta’ Ġunju 2012 dwar ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Bord tat-Tmexxija tal-EASO;
• Id-Deċiżjoni Nru 10 tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar l-adozzjoni tar-regoli ta’ implimentazzjoni għar-regolamenti 

tal-persunal;
• Id-Deċiżjoni Nru 11 tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar il-persunal tal-maniġment intermedju;
• Id-Deċiżjoni Nru 12 tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni ġenerali dwar il-proċedura 

li tirregola l-involviment u l-użu ta’ aġenti Temporanji fl-EASO;
• Id-Deċiżjoni Nru 13 tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar id-dispożizzjonijiet ta’ implimentazzjoni ġenerali dwar il-proċeduri 

li jirregolaw l-involviment u l-użu ta’ aġenti kuntrattwali fl-EASO;
• Id-Deċiżjoni Nru 14 tal-4 ta’ Lulju 2012 li tistabbilixxi kumitat tal-persunal;
• Id-Deċiżjoni Nru 15 tal-1 ta’ Novembru 2012 dwar it-termini u l-kondizzjonijiet għall-investigazzjonijiet interni 

fir-rigward tal-prevenzjoni tal-frodi, il-korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra li tkun detrimentali għall-in-
teressi tal-Unjoni;

• Id-Deċiżjoni Nru 16 tat-23 ta’ Novembru 2012 li tiddeskrivi fid-dettall ir-regoli dwar l-ispejjeż relatati mal-impli-
mentazzjoni tal-pjanijiet operattivi għall-iskjerament tat-timijiet ta’ appoġġ għall-asil;

• Id-Deċiżjoni Nru 17 tat-23 ta’ Novembru 2012 dwar l-istandards ta’ kontroll intern għal ġestjoni effettiva.
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2.1.2. L-organizzazzjoni tal-EASO

Id-Direttur Eżekuttiv huwa indipendenti fit-twettiq tal-kompiti tiegħu u huwa r-rappreżentant legali tal-EASO. 
Id-Direttur Eżekuttiv huwa responsabbli, fost l-oħrajn, mill-ġestjoni amministrattiva tal-EASO u mill-implimentazz-
joni tal-programm ta’ ħidma u d-deċiżjonijiet tal-Bord tat-Tmexxija.

Il-gruppi ta’ ħidma magħmula minn esperti jistgħu jiġu stabbiliti mill-EASO skont l-Artikolu 32 tar-Regolament 
tal-EASO.

Id-Direttur Eżekuttiv huwa appoġġjat direttament minn erba’ Kapijiet tat-Taqsima/taċ-Ċentru, Konsulent, Uffiċjal 
tal-Komunikazzjoni, l-Uffiċjal tal-Kontabbiltà u Uffiċjal Legali. L-Uffiċċju tad-Direttur Eżekuttiv għandu r-responsab-
biltà li jikkoordina l-abbozzar tad-dokumenti u mill-komunikazzjoni interna u esterna. Attwalment, l-EASO huwa 
magħmul mill-erba’ taqsimiet/ċentri li ġejjin:

• il-GAAU (it-Taqsima għall-Amministrazzjoni u l-Affarijiet Ġenerali)
• is-CIDA (iċ-Ċentru għall-Informazzjoni, id-Dokumentazzjoni u l-Analiżi)
• is-COS (iċ-Ċentru għall-Appoġġ Operattiv)
• is-CTQE (iċ-Ċentru għat-Taħriġ, il-Kwalità u l-Kompetenza)

Id-Direttur Eżekuttiv u l-erba’ Kapijiet tat-Taqsimiet/taċ-Ċentri jiltaqgħu kull ġimgħa f’laqgħa tat-tim tal-maniġ-
ment sabiex isegwu l-progress fuq l-attivitajiet u l-organizzazzjoni tal-EASO.

It-Taqsima għall-Amministrazzjoni u l-Affarijiet Ġenerali (GAAU) hija maqsuma fid-Diviżjoni tal-Affarijiet Ġenerali 
(l-ICT, il-loġistika, il-ġestjoni tad-dokumenti/il-protezzjoni tad-dejta, il-ġestjoni tal-missjonijiet, l-organizzazzjoni 
tal-avvenimenti u tal-laqgħat u s-sigurtà) u d-Diviżjoni tal-Amministrazzjoni (ir-riżorsi umani, il-finanzi u l-baġit, 
l-akkwisti u l-kuntratti).

Fl-aħħar tal-2012, it-58 membru tal-persunal kienu mqassmin kif ġej: il-GAAU b’24 membru tal-persunal, is-CIDA 
bi 13-il membru tal-persunal; is-COS b’10 membri tal-persunal u s-CTQE bi 11-il membru tal-persunal.

Fit-3 ta’ Settembru 2012, l-EASO mexa lejn il-bini definittiv tiegħu magħmul disponibbli mill-gvern Malti fit-ten-
tattiv tiegħu li jospita lill-EASO. Sa dak il-mument, l-EASO kien qiegħed jopera minn post temporanju fil-Marsa, 
Malta. Barra minn hekk, uħud mill-membri tal-persunal amministrattiv tal-EASO li sal-1 ta’ Ottubru 2012 kienu 
bbażati u stazzjonati fi Brussell, ġew ittrasferiti lejn Malta.

L-EASO kiseb l-indipendenza finanzjarja tiegħu fl-20 ta’ Settembru u pparteċipa b’mod attiv fl-iskjerament tar-
riżorsi meħtieġa u fit-twaqqif tal-bini tiegħu f’Malta. Essenzjalment, oqsma bħar-riżorsi umani, l-akkwisti, il-fi-
nanzi u l-kontabbiltà, il-loġistika u l-ICT kienu involuti fit-tħejjija tar-regoli u r-regolamenti tal-implimentazzjoni, 
kif ukoll fit-tħejjija tad-dokumenti interni dwar il-qafas u l-linji gwida fir-rigward tal-ġestjoni, ir-rapportar, il-moni-
toraġġ u t-twettiq tal-attivitajiet rispettivi. Saru għadd sinifikanti ta’ studji, stħarriġ u analiżi dwar ir-regoli u r-reg-
olamenti eżistenti jew simili, b’mod partikolari ma’ aġenziji oħrajn tal-UE b’esperjenza konsiderevoli u l-aqwa 
prassi. Kif issemma diġà, fl-2012, l-EASO ta bidu għall-amministrazzjoni tal-baġit tiegħu skont id-dispożizzjonijiet 
tar-regolamenti finanzjarji tiegħu – approvati mill-Bord tat-Tmexxija – li kienu bbażati fuq ir-regolament finanz-
jarju qafas tal-UE applikabbli għall-aġenziji kollha tal-UE. Barra minn hekk, ġew adottati bosta deċiżjonijiet tal-
Bord tat-Tmexxija tal-EASO u tad-Direttur Eżekuttiv sabiex jiżguraw il-prinċipji u l-istandards tal-ġestjoni tal-finanzi 
pubbliċi u sabiex jappoġġjaw liċ-ċentri tal-EASO fl-operazzjonijiet tagħhom.

Meta titqies l-ewwel sena ta’ attività tal-EASO u sabiex jintlaħqu l-objettivi operattivi u amministrattivi tiegħu, 
ingħatat attenzjoni partikolari lir-reklutaġġ u l-għażla tal-persunal, fl-ambitu tal-attivitajiet relatati mar-riżorsi 
umani. Il-kontabbiltà u r-responsabbiltà fi ħdan l-organizzazzjoni jistgħu jintlaħqu biss jekk ikun hemm numru 
adegwat ta’ persunal u esperti. Għalhekk, f’termini ta’ reklutaġġ, l-EASO mela l-pożizzjonijiet kollha previsti fit-ta-
bella tal-persunal, sabiex b’hekk assigura li l-programm ta’ ħidma għall-2012 seta’ jitwettaq b’suċċess, b’mod 
partikolari għall-kompiti li għandhom isiru miċ-ċentri tal-EASO.

Matul l-2012, l-EASO stabbilixxa infrastruttura tal-ICT korporattiva u waqqaf b’suċċess numru ta’ servizzi bħas-sit 
elettroniku korporattiv tal-EASO (www.easo.europa.eu), l-e-mail korporattiva, share drive sikura, aċċess remot 

www.easo.europa.eu
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għall-e-mail permezz tal-internet, is-sinkronizzazzjoni tal-e-mails korporattivi fuq telefon ċellulari u aċċess remot 
għal xi sistemi korporattivi permezz ta’ konnessjoni sikura mill-kompjuters mobbli tal-EASO. Is-servizzi kollha 
msemmija hawn fuq taw iċ-ċans lill-EASO jikseb l-indipendenza fl-ICT. It-trasferiment tad-dejta privata u kum-
merċjali kollha mis-servers u n-netwerk tal-IT tal-Kummissjoni f’wieħed tal-EASO sar b’suċċess. L-infrastruttura 
kollha tal-ICT, inkluż it-tagħmir tal-utenti finali, ġiet ittrasferita minn bini temporanju għal wieħed permanenti 
mingħajr ebda waqfien fl-operat kummerċjali.

L-EASO ssieħeb f’għadd ta’ kuntratti qafas tad-DIGIT li jikkonċernaw il-liċenzji tas-softwer u l-apparat tal-ħard-
wer. B’dan il-mod, l-EASO assigura grad tajjeb ħafna ta’ stabbiltà tal-prezzijiet tas-servizzi u tal-akkwisti. L-EASO 
sar is-sid tas-sistema ta’ żewġ portals ewlenin - Il-Pajjiż tal-Oriġini (COI) u l-pjattaforma tat-tagħlim elettroniku 
(it-taħriġ tal-EASO). Barra minn hekk, il-portal tat-tagħlim elettroniku ġie ttrasferit kollu kemm hu taħt l-infrastrut-
tura tal-ICT tal-EASO, filwaqt li l-għarfien ġie ttrasferit b’suċċess fil-persunal tal-EASO. L-appoġġ u l-manutenzjoni 
tal-portal tas-COI saru b’suċċess permezz tat-trasferiment tal-għarfien fil-persunal tal-EASO u permezz ta’ kun-
tratt ma’ kumpanija esterna għall-manutenzjoni u l-appoġġ.

Fl-2012, kien meħtieġ li jiġi identifikat l-apparat bażiku tal-loġistika u s-sigurtà għat-tmexxija tal-EASO, kif ukoll 
is-servizzi għall-manutenzjoni tal-bini tal-EASO, għas-sigurtà u għal xogħlijiet oħrajn li huma meħtieġa għall-
uffiċċji tal-EASO. Il-konsultazzjonijiet mal-KE kienu konsiderevoli, bil-għan li tiġi identifikata l-firxa sa liema punt 
jistgħu jintużaw il-proċeduri aċċellerati tal-akkwist. B’konsegwenza ta’ dan, id-dossiers tal-akkwisti għall-apparat, 
għas-servizzi u għax-xogħlijiet ġew imħejjija b’mod intensiv.

Għal aktar dettalji dwar ir-rendiment organizzattiv tal-EASO, jekk jogħġbok sib il-lista tal-pubblikazzjonijiet tal-
EASO fl-2012 fl-Anness 5.3. Ir-rapport dwar l-aċċess għad-dokumenti huwa inkluż fl-Anness 5.4. Barra minn hekk, 
fl-Anness 5.5 jingħataw aktar dettalji dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mill-EASO u dwar il-ġestjoni finanzjarja u 
baġitarja. L-Anness 5.6 jipprovdi l-lista ta’ proċeduri eċċezzjonali li ġew innegozjati fl-2012.

2.1.3. Il-kooperazzjoni mal-imsieħba u mal-partijiet interessati

Il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew, mal-Kunsill u mal-Kummissjoni 
Ewropea

Fl-2012, id-Direttur Eżekuttiv tal-EASO deher f’żewġ sessjonijiet ta’ smigħ tal-Kumitat dwar il-Libertajiet Ċivili, 
il-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni (LIBE) tal-Parlament Ewropew u pparteċipa f’bosta laqgħat tal-Kunsill ĠAI. Barra 
minn hekk, l-EASO attenda għal laqgħat tal-Kumitat Strateġiku dwar l-Immigrazzjoni, il-Fruntieri u l-Asil (SCIFA) 
tal-Kunsill tal-UE, filwaqt li organizza laqgħa mas-Segretarjat tal-Kumitat LIBE tal-Parlament Ewropew. Minbarra 
dan, l-EASO żviluppa kooperazzjoni kontinwa mal-KE, b’mod partikolari mad-DĠ għall-Affarijiet Interni, fir-rigward 
ta’ kwistjonijiet marbuta mal-amministrazzjoni u l-politika. Ġie stabbilit djalogu politiku formali bejn l-EASO u 
d-DĠ għall-Affarijiet Interni tal-KE, inkluż permezz ta’ laqgħat ta’ kull xahar bejn il-kapijiet tat-taqsimiet rispettivi. 
L-EASO u l-KE jaħdmu wkoll mill-qrib fuq l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet konġunti relatati mal-Artikolu 33 tal-ab-
bozz tar-Regolament ta’ Dublin III, ir-rilokazzjoni fi ħdan l-UE, it-taħriġ, il-kwalità, il-minorenni mhux akkumpanjati 
u r-rintraċċar tal-familja, is-COI u l-Greċja. Kif issemma diġà qabel, il-Bord tat-Tmexxija tal-EASO adotta deċiżjoni 
dwar il-kooperazzjoni mal-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) sabiex jipprevjeni l-frodi, il-korruzzjoni u 
kwalunkwe attività illegali li tkun detrimentali għall-interessi tal-Unjoni.

Il-kooperazzjoni mal-UNHCR

Il-UNHCR ipparteċipa f’kull laqgħa tal-Bord tat-Tmexxija bħala membru mingħajr dritt tal-vot, kif ukoll fil-gruppi 
ta’ ħidma tal-EASO, fil-laqgħat ta’ esperti u fil-workshops. Sabiex tiġi diskussa l-kooperazzjoni strateġika u oper-
attiva, f’Lulju 2012 saru konsultazzjonijiet tal-maniġment superjuri bejn l-EASO u l-UNHCR. F’Novembru, l-EASO 
ffirma ftehim ta’ kontribut mal-UNHCR, li kellu l-għan li jappoġġja lill-Greċja fil-bini tal-kapaċitajiet fis-sistema tal-
asil tagħha u fl-indirizzar tax-xogħol b’lura fir-rigward ta’ każijiet tal-asil. Barra minn hekk, fir-raba’ kwart tal-2012 
ġew organizzati l-ewwel laqgħat għan-negozjati ta’ arranġament ta’ ħidma qafas bejn l-EASO u l-UNHCR.
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Il-kooperazzjoni mal-pajjiżi assoċjati

Fir-rigward tal-kooperazzjoni mal-pajjiżi assoċjati (l-Islanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja u l-Isvizzera), fit-13 ta’ 
Jannar 2012, il-KE rċeviet mandat tal-Kunsill sabiex tidħol f’negozjati dwar arranġament ta’ ħidma għall-parteċi-
pazzjoni ta’ dawn l-erba’ pajjiżi. Fl-2012 saru tliet sessjonijiet ta’ negozjati: fil-21 ta’ Mejju, fis-7 ta’ Settembru u 
fl-10 ta’ Ottubru 2013. L-EASO ħa sehem bħala osservatur fis-sessjonijiet differenti tan-negozjati matul l-2012. 
L-arranġamenti, li mistennija jiġu ffinalizzati fl-2013, għandhom jippermettu lill-pajjiżi assoċjati jipparteċipaw 
b’mod formali fil-ħidma tal-EASO.

Fl-2012, ir-rappreżentanti tal-Kroazja ġew mistiedna jattendu għal-laqgħat tal-Bord tat-Tmexxija tal-EASO bħala 
osservaturi, wara l-iffirmar tat-Trattat ta’ Adeżjoni bejn l-UE u l-Kroazja tad-9 ta’ Diċembru 2011. Id-Danimarka 
ssoktat bil-parteċipazzjoni tagħha fl-EASO bħala osservatriċi.

Il-kooperazzjoni ma’ aġenziji oħrajn tal-UE

Matul l-2012 ittejbet il-kooperazzjoni bilaterali u multilaterali mal-aġenziji u l-korpi tal-UE. Fil-livell tal-UE, fl-2012, 
l-EASO ssieħeb fin-netwerk ta’ koordinazzjoni tal-aġenziji tal-UE u fin-netwerk tal-aġenziji tal-ĠAI. Id-Direttur Eże-
kuttiv tal-EASO ħa sehem fil-laqgħa tal-kapijiet tal-ĠAI f’Diċembru 2012, filwaqt li r-rappreżentanti tal-EASO kkon-
tribwew għal żewġ laqgħat tal-grupp ta’ kuntatt tal-ĠAI u għal-laqgħat rilevanti tan-netwerk ta’ koordinazzjoni 
ġenerali tal-aġenziji tal-UE. Min-naħa l-oħra, fil-livell bilaterali, f’Settembru 2012, l-EASO kkonkluda arranġament 
ta’ ħidma mal-Frontex sabiex jippromwovi l-kooperazzjoni mill-qrib f’oqsma ta’ interess komuni relatati mal-ġest-
joni tal-fruntieri u l-protezzjoni internazzjonali. L-EASO kkontribwixxa wkoll għat-twaqqif tal-Forum Konsultattiv 
tal-Frontex u sar membru permanenti ta’ dan il-korp, billi pparteċipa fl-ewwel laqgħa tiegħu f’Diċembru 2012. 
L-EASO żviluppa kooperazzjoni mill-qrib mal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali (FRA), billi 
fit-tielet kwart tal-2012 wettaq diskussjonijiet preliminari sabiex jikkonkludi arranġament ta’ ħidma bejn iż-żewġ 
aġenziji tal-UE.

Matul l-2012, l-EASO ħa sehem f’laqgħat tal-konsultazzjonijiet intergovernattivi dwar l-immigrazzjoni, l-asil u r-re-
fuġjati (IGC), tal-Konferenza tad-Diretturi Ġenerali dwar is-Servizzi tal-Immigrazzjoni (GDISC), tal-Kunsill Transat-
lantiku dwar l-Immigrazzjoni u tal-Akkademja tal-Liġi Ewropea (ERA).

2.1.4. Forum Konsultattiv u l-kooperazzjoni mas-soċjetà ċivili

Matul l-2012, l-EASO kompla jsaħħaħ ir-relazzjoni tiegħu mas-soċjetà ċivili u l-bażi tas-sħubija tal-Forum Kon-
sultattiv kibret għal 55 organizzazzjoni. Matul is-sena, l-EASO kkonsulta ma’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
rreġistrati dwar diversi oqsma tal-ħidma tiegħu: il-programm ta’ ħidma annwali, ir-rapport annwali 2011, it-taħriġ, 
il-kwalità, il-valutazzjoni tal-età, l-EPS, ir-risistemazzjoni u s-COI. L-EASO rċieva kontribuzzjonijiet meta kkonsulta 
mal-organizzazzjonijiet, jiġifieri dwar ir-rapport annwali, il-metodoloġija tar-rapport tas-COI, il-valutazzjoni tal-età 
u l-moduli tat-taħriġ. F’Novembru, l-EASO stieden ukoll lil organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex jipparteċipaw 
fil-konferenza tal-Afganistan, li kienet miftuħa għall-Istati Membri, għall-membri tal-qrati u tat-tribunali, għall-ak-
kademiċi u għall-NGOs. L-attendenza kienet inkoraġġanti u r-riżultat wera li meta jingħaqdu flimkien atturi differ-
enti sabiex jiddiskutu suġġetti speċifiċi, ir-riżultat ikun aktar komprensiv.

B’kooperazzjoni mal-grupp konsultattiv, l-EASO elabora pjan operattiv għall-Forum Konsultattiv. Il-pjan operat-
tiv jipprovdi l-parametri ġenerali għall-konsultazzjoni, li għandhom jiġu applikati b’mod sistematiku, qafas għal 
konsultazzjoni li huwa koerenti għalkemm flessibbli biżżejjed sabiex jippermetti l-ħtiġijiet speċifiċi tal-konsultazz-
joni ad hoc li jistgħu jkunu meħtieġa minn żmien għall-ieħor. Wara l-adozzjoni mid-Direttur Eżekuttiv, il-Bord 
tat-Tmexxija approvah f’Settembru 2012. L-EASO nnomina wkoll il-punt ta’ kuntatt tal-Forum Konsultattiv, punt 
ta’ kuntatt waħdieni mas-soċjetà ċivili, li jiżgura komunikazzjoni bla xkiel u aktar effettiva bejn id-diversi atturi 
tas-soċjetà ċivili u t-taqsimiet differenti fi ħdan l-EASO. 

L-EASO organizza t-tieni laqgħa plenarja fis-26 ta’ Novembru 2012. Għalkemm l-EASO jikkonsulta diversi organiz-
zazzjonijiet matul is-sena, il-laqgħa plenarja saret avveniment ewlieni fil-kalendarju tal-attivitajiet tal-EASO, tant 
li tattira madwar 75 parteċipant, li l-biċċa l-kbira minnhom ikunu NGOs li jaħdmu fil-qasam tal-asil.
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Il-forum ta’ din is-sena ġie indirizzat minn diversi atturi notevoli fil-qasam tal-asil u l-immigrazzjoni, inkluż il-Mem-
bru Onorevoli tal-Parlament Ewropew is-Sra. Cecilia Wikstrom u s-Sra. Cathryn Costello mill-Università ta’ Oxford. 
Waqt din il-laqgħa, l-EASO ppreżenta l-pjan operattiv tal-Forum Konsultattiv, li jiddeskrivi l-qafas li fih għandu 
jopera l-Forum. Barra minn hekk, il-parteċipanti kellhom l-opportunità li jiddiskutu prodotti u servizzi ewlenin 
tal-EASO waqt is-sessjonijiet ta’ gruppi żgħar, bħar-rapport annwali tal-EASO, il-programm ta’ ħidma annwali tal-
EASO għall-2014, it-taħriġ tal-EASO, il-kwalità u l-minorenni mhux akkumpanjati, kif ukoll is-Sistema ta’ Prepa-
razzjoni u Twissija Bikrija tal-EASO. L-EASO ppreżenta wkoll abbozz ta’ kalendarju tal-attivitajiet ta’ konsultazzjoni 
matul l-2013, li ntlaqa’ tajjeb ħafna mill-parteċipanti.

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili esprimew ir-rieda tagħhom li jinvolvu ruħhom aktar mill-qrib mal-EASO u li 
jipprovdu kompetenzi rilevanti. L-EASO laqa’ s-suġġerimenti u l-proposti li saru mis-soċjetà ċivili dwar il-kontenut 
u l-proċess, filwaqt li wiegħed li jagħtihom l-akbar kunsiderazzjoni possibbli fil-ħidma tiegħu matul l-2013.

2.2. L-istandards ta’ kontroll intern tal-EASO

L-EASO għandu japplika l-kontrolli interni sabiex jiżgura li l-attivitajiet operattivi jkunu effettivi u effikaċi, li r-rek-
wiżiti legali u regolatorji jiġu ssodisfati u li l-proċessi finanzjarji u amministrattivi oħrajn ikunu effettivi u affidabbli. 
Dawn l-istandards għandhom ikunu ekwivalenti għal dawk li ġew adottati mill-KE għad-dipartimenti u s-servizzi 
tagħha stess. F’dan ir-rigward, il-KE adottat 16-il standard ta’ kontroll intern fil-Komunikazzjoni tagħha (SEC (2007) 
1341) tas-16 ta’ Ottubru 2007. Għaldaqstant, il-Bord tat-Tmexxija tal-EASO adotta d-deċiżjoni Nru 17 tat-23 ta’ 
Novembru 2012 dwar l-istandards ta’ kontroll Intern għal ġestjoni effettiva.

Is-16-il standard ta’ kontroll intern għal ġestjoni effettiva huma implimentati kif ġej:

1. Il-missjoni

Id-dikjarazzjoni tal-missjoni tal-EASO hija ċara u l-programm ta’ ħidma u l-attivitajiet tal-EASO huma mnisslin 
minn din il-missjoni.

2. Il-valuri etiċi u organizzattivi

L-adozzjoni ta’ Kodiċi ta’ mġiba amministrattiva tajba u l-aċċessibbiltà tiegħu għall-membri kollha tal-persunal, 
flimkien mar-Regolamenti tal-Persunal, jassiguraw id-disponibbiltà ta’ gwida prattika dwar l-imġiba etika, l-evitar 
tal-konflitti ta’ interess, il-prevenzjoni tal-frodi u r-rapportar tal-irregolaritajiet. L-għarfien kontinwu tal-persu-
nal huwa garantit permezz tal-maniġment, kif ukoll permezz tat-tagħlim lill-membri l-ġodda tal-persunal dwar 
il-valuri etiċi u organizzattivi tal-EASO.

3. L-allokazzjoni tal-persunal u l-mobbiltà

Il-proċess tal-allokazzjoni u r-reklutaġġ tal-persunal huwa konformi mal-objettivi u l-prijoritajiet tal-EASO. Il-Pjan 
multiannwali ta’ politika tal-persunal tal-EASO jassigura l-allinjament tal-ħtiġijiet tal-għażla tal-persunal mal-attiv-
itajiet ippjanati tal-EASO. Fl-2012, l-EASO kien għadu f’fażi ta’ twaqqif, fejn ir-reklutaġġ kien wieħed mill-kompiti 
ewlenin, filwaqt li l-ippjanar minn qabel kien preżenti sabiex jallinja l-ħtiġijiet u l-prijoritajiet tal-EASO.

4. L-evalwazzjoni u l-iżvilupp tal-persunal

L-evalwazzjoni annwali tal-prestazzjoni tal-persunal hija ppjanata li tiġi implimentata fir-rebbiegħa tal-2013. 
Fl-2012 kienu diġà ttieħdu miżuri għal implimentazzjoni mingħajr xkiel fl-2013. L-evalwazzjonijiet tal-persunal 
sejrin ikunu bbażati fuq l-objettivi assenjati lill-persunal. Barra minn hekk, kienu qegħdin jitħejjew ukoll pjanijiet 
ta’ żvilupp għall-persunal skont il-pjan multiannwali ta’ politika tal-persunal tal-EASO. Il-ħtiġijiet tat-taħriġ huma 
marbuta mal-objettivi individwali, filwaqt li l-objettivi individwali huma marbuta ma’ dawk organizzattivi. Kull 
membru tal-persunal huwa rrakkomandat u mħeġġeġ sabiex jidentifika l-opportunitajiet u l-ħtiġijiet xierqa tat-
tagħlim u l-iżvilupp bi qbil mal-amministrazzjoni.
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5. L-objettivi u l-indikaturi tal-prestazzjoni

Fl-2012, l-EASO ħadem fuq il-bażi ta’ sett speċifiku ta’ objettivi skont il-prinċipju SMART. Barra minn hekk, ġew 
stabbiliti indikaturi ewlenin speċifiċi tal-prestazzjoni għall-programm ta’ ħidma tal-EASO għall-2014. F’dan ir-rap-
port dwar l-attivitajiet annwali tal-2012 diġà saret referenza għall-indikatur ewlieni tal-prestazzjoni tal-EASO (ara 
l-paragrafu 1.3).

6. Il-proċess tal-ġestjoni tar-riskji

Il-ġestjoni tar-riskji hija eżerċizzju kontinwu li jikkunsidra l-attivitajiet kollha tal-EASO, minn attivitajiet finanzjarji, 
tal-ippjanar u operattivi għall-kontinwità tan-negozju u l-ġestjoni tal-persunal. Ir-riskju jiġi eżaminat b’mod ana-
litiku, kemm jekk ikun jikkonċerna proċeduri finanzjarji jew ta’ akkwist, jew inkella attivitajiet operattivi. Fl-2012, 
l-EASO kien għadu f’fażi ta’ twaqqif u, għalhekk, kien għadu ma sar ebda eżerċizzju sħiħ ta’ valutazzjoni tar-riskji. 
Fl-2013, l-EASO sejjer jibda jaħdem fuq l-attivitajiet li jikkonċernaw eżerċizzju ta’ valutazzjoni tar-riskji u l-ħolqien 
ta’ reġistru tar-riskji.

7. L-istruttura operattiva

L-istruttura operattiva u l-organizzazzjoni interna tal-EASO huma definiti b’mod ċar skont it-tabella organizzat-
tiva tal-EASO. Id-delegazzjonijiet tal-awtorità huma ddokumentati u kkomunikati b’mod ċar lill-membri rilevanti 
tal-persunal. L-atturi finanzjarji kollha huma identifikati b’mod ċar u huma konxji tar-rwoli u r-responsabbilta-
jiet tagħhom. Fl-2012, l-EASO kien għadu qiegħed jaħdem fuq it-twaqqif ta’ struttura tajba ta’ tmexxija tal-IT, li 
x-xogħol fuqha għandu jkompli fl-2013.

8. Il-proċessi u l-proċeduri

Il-proċessi u l-proċeduri ewlenin tal-EASO, kemm jekk operattivi jew amministrattivi, huma deskritti, formaliz-
zati u implimentati. Il-proċessi u l-proċeduri finanzjarji ewlenin kienu implimentati mill-20 ta’ Settembru 2012. 
Billi l-EASO għadu f’fażi ta’ tagħlim, adattament u ksib ta’ esperjenza, il-proċessi u l-proċeduri jiġu mmonitorjati 
kontinwament u adattati skont kif ikun meħtieġ. Is-sensibilizzazzjoni tal-persunal issir permezz ta’ proċeduri ta’ 
komunikazzjoni interna u l-membri l-ġodda tal-persunal jirċievu welcome pack estensiv li jiddeskrivi l-proċessi 
ewlenin. Fl-2012, l-EASO ħadem fuq “il-Manwal tal-EASO”, li mistenni jkun lest fl-2013.

9. Is-sorveljanza tal-ġestjoni

Is-sorveljanza tal-ġestjoni tiġi assigurata permezz ta’ laqgħat regolari tat-tim tal-maniġment u permezz tal-laqgħat 
differenti tal-persunal fiċ-ċentri operattivi u fit-taqsimiet amministrattivi. Il-monitoraġġ tal-implimentazzjoni 
tal-proġetti huwa appoġġjat minn rapportaġġ regolari lid-Direttur Eżekuttiv u lill-Bord tat-Tmexxija tal-EASO. 
Il-monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet finanzjarji mill-maniġment jiġi assigurat permezz ta’ identifikazzjoni xierqa 
tar-rwoli finanzjarji (jiġifieri l-uffiċjali tal-awtorizzazzjoni, l-aġenti li jagħtu bidu u l-aġenti li jivverifikaw) u huwa 
appoġġjat minn listi ta’ kontroll differenti.

10. Il-kontinwità tan-negozju

Fir-rigward tal-kontinwità tan-negozju, fl-2012, għall-attivitajiet amministrattivi u operattivi kollha tal-EASO, 
ġew impjegati biżżejjed membri tal-persunal tal-EASO sabiex jiżguraw li jkun hemm back-ups fis-seħħ għal kull 
kompitu. Barra minn hekk, fl-2012, finalment sar possibbli li jiżdiedu l-membri tal-persunal tal-EASO għal ċerti 
proġetti meta jkun hemm bżonn. Dan diġà tpoġġa fil-prattika, kemm fuq livell operattiv kif ukoll fuq livell amminis-
trattiv. Madankollu, għadu ma ġie ppreżentat ebda pjan sħiħ ta’ kontinwità tan-negozju li jinkludi dispożizzjonijiet 
dwar x’wieħed għandu jagħmel meta jfaqqgħu diżastri naturali li jaffettwaw il-ħidma tal-EASO. Fl-2012, l-EASO 
ta prijorità sħiħa lit-twaqqif tal-istrutturi bażiċi. Fl-2013/2014, l-EASO għandu jkompli jaħdem fuq pjan ta’ kontin-
wità tan-negozju.

11. Il-ġestjoni tad-dokumenti

Ġew implimentati proċessi u proċeduri xierqa sabiex jiżguraw li l-ġestjoni tad-dokumenti tal-EASO tkun sikura, 
effikaċi (b’mod partikolari fir-rigward tal-irkupru ta’ informazzjoni xierqa) u konformi mal-leġiżlazzjoni applikabbli. 
L-EASO għandu maniġer tad-dokumenti / uffiċjal tal-protezzjoni tad-dejta fis-seħħ.
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12. Informazzjoni u komunikazzjoni

Il-komunikazzjoni interna tagħti ċ-ċans lill-maniġment u lill-persunal jissodisfaw ir-responsabbiltajiet tagħhom 
b’mod effettiv u effikaċi, inkluż fil-qasam tal-kontroll intern. L-EASO għandu strateġija ta’ komunikazzjoni esterna, 
li ġiet adottata mill-Bord tat-Tmexxija tal-EASO f’Ġunju 2012 u li għandha l-għan li tiżgura li l-komunikazzjoni 
esterna tiegħu tkun effettiva, koerenti u konformi mal-messaġġi politiċi ewlenin tal-EASO. Fl-2012, l-EASO dded-
ika ħidmietu fuq is-sit elettroniku tiegħu, li mistenni jiġi mniedi fil-bidu tal-2013. 

13. Ir-rapportar finanzjarju u tal-kontabbiltà

L-Uffiċjal tal-Kontabbiltà tal-EASO nħatar mill-Bord tat-Tmexxija tal-EASO fit-8 ta’ Ġunju 2012. L-accountant tal-
EASO beda bil-ħidma tiegħu fis-16 ta’ Awwissu 2012. Ir-rapportar finanzjarju u tal-kontabbiltà huwa r-responsab-
biltà tal-Uffiċjal tal-Kontabbiltà, li qiegħed iwettaq, sa mill-indipendenza finanzjarja tal-20 ta’ Settembru 2012, 
analiżi u kontrolli addizzjonali, pereżempju kontrolli qabel il-ħruġ tal-pagamenti, rikonċiljazzjonijiet tal-kontijiet, 
analiżi tal-kontijiet u l-bilanċi, eċċ.

14. Evalwazzjoni tal-attivitajiet

L-attivitajiet kollha tal-EASO jiġu evalwati. Ir-rispons minn dawn l-evalwazzjonijiet jiġi ddokumentat u analizzat 
sabiex jiġi żgurat żvilupp u titjib kontinwu tal-attivitajiet fil-ġejjieni. Billi l-EASO għadu fl-ewwel snin tal-operat 
tiegħu, l-attivitajiet jiġu evalwati internament jew esternament mal-parteċipanti, mal-partijiet interessati jew 
mal-forum konsultattiv (permezz ta’ formoli ta’ evalwazzjoni).

Dawn li ġejjin huma eżempji ta’ attivitajiet ta’ evalwazzjoni tal-EASO:

– Tabella ta’ valutazzjoni fuq l-attivitajiet tal-EASO skont l-Ewwel Fażi tal-Pjan Operattiv għall-Greċja;
– Formola ta’ evalwazzjoni standard għall-pjanijiet ta’ appoġġ speċjali u ta’ emerġenza;
– Evalwazzjoni tar-riżultati tal-proċess kwalitattiv fi ħdan l-appoġġ speċjali u ta’ emerġenza, pereżempju; eval-

wazzjoni tal-pjan operattiv fil-Lussemburgu ta’ Jannar/Frar 2012;
– Formola ta’ evalwazzjoni għall-Forum Konsultattiv Plenarju;
– Mekkaniżmu ta’ rispons għat-taħriġ tal-EASO, għal-laqgħat ta’ esperti u għal workshops oħrajn permezz ta’ 

formoli ddisinjati b’mod speċifiku, kif ukoll permezz tad-diskussjonijiet waqt il-laqgħat u l-laqgħat ta’ eval-
wazzjoni mat-tim;

– Analiżi didattika / evalwazzjoni tal-għodod u l-kontenut tat-taħriġ tal-EASO;
– Diskussjonijiet mal-Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali waqt il-laqgħat tal-NCP rigward l-attivitajiet operattivi differ-

enti (appoġġ operattiv, taħriġ, eċċ.).

Fl-2013, l-EASO jista’ jagħmel aktar progress fl-istrutturar tal-attivitajiet ta’ evalwazzjoni differenti.

15. Il-valutazzjoni tas-sistemi ta’ kontroll intern

Sabiex iħejji lill-EASO għall-indipendenza finanzjarja tiegħu fl-20 ta’ Settembru 2012, l-EASO evalwa l-konform-
ità tiegħu mal-kontroll intern u l-effettività tagħhom. Minħabba din l-awto-valutazzjoni, li saret f’Awwissu 2012, 
ittieħdu aktar miżuri bil-għan li jsaħħu s-sistemi ta’ kontroll intern tal-EASO. Huwa ppjanat li l-awtovalutazzjonijiet 
jibdew isiru darba/darbtejn fis-sena.

16. Il-kapaċità tal-awditjar intern

M/A

2.3. L-implimentazzjoni mill-EASO tal-pjan direzzjonali dwar 
is-segwitu tal-approċċ komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati 
tal-UE 

F’Lulju 2012, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-KE adottaw l-approċċ komuni dwar l-aġenziji deċentralizzati 
tal-UE, li jirrappreżenta l-ewwel ftehim politiku u pjan politiku għall-aġenziji. L-għanijiet ewlenin tiegħu huma 



28 — IR-RAPPORT DWAR L-ATTIVITAJIET ANNWALI TAL-EASO 2012

t-tmexxija mtejba, l-effikaċja msaħħa, il-kontabbiltà msaħħa u l-koerenza mtejba. F’dan il-pjan direzzjonali, huwa 
previst li jittieħdu 90 inizjattiva mill-atturi kollha involuti: mill-KE, mill-aġenziji tal-UE, mill-Istati Membri, mill-Par-
lament Ewropew u mill-Kunsill. Bħala aġenzija li għadha tibda, l-EASO diġà huwa konformi mal-biċċa l-kbira 
tad-dispożizzjonijiet tal-pjan direzzjonali. L-EASO qiegħed jikkoopera mal-KE sabiex flimkien jaħdmu lejn l-impli-
mentazzjoni tal-aħħar ftit azzjonijiet li għadhom iridu jiġu ssodisfati.

Fl-Anness 5.7 tingħata ħarsa ġenerali sħiħa lejn l-implimentazzjoni mill-EASO ta’ dawn l-attivitajiet li kienu 
ddedikati għall-aġenziji tal-UE.



3. L-elementi bażiċi lejn id-Dikjarazzjoni 
tal-Assigurazzjoni

3.1. Element bażiku 1: Valutazzjoni mill-maniġment

Bil-għan li jiġu appoġġjati l-legalità u r-regolarità, ġew adottati l-istandards ta’ kontroll intern għal ġestjoni effet-
tiva. Dawn ġew implimentati permezz tal-adozzjoni ta’ proċeduri kważi għall-proċessi finanzjarji kollha; il-membri 
tal-persunal statutorji kollha assenjati biex iwettqu d-doveri tal-atturi finanzjarji rċevew it-taħriġ meħtieġ fuq 
dawn il-proċeduri, kif ukoll ir-regoli relatati.

Filwaqt li l-ġestjoni finanzjarja tajba hija promossa bħala prinċipju gwida għall-implimentazzjoni tal-baġit, il-livell 
tal-ekonomija, tal-effikaċja u tal-effettività miksub fir-rigward tat-tranżazzjonijiet finanzjarji huwa proporzjonat 
għad-disponibbiltà tal-membri tal-persunal assenjati għal dawn il-kompiti fil-kuntest tal-bidu ta’ organizzazzjoni 
mill-kisba tal-indipendenza finanzjarja fl-20 ta’ Settembru 2012 ’il quddiem.

Għall-finijiet tal-prevenzjoni tal-frodi, ir-regoli u l-proċeduri li jirregolaw il-kooperazzjoni mal-OLAF ġew adottati u 
kkomunikati lill-membri kollha tal-persunal.

3.2. Element bażiku 2: Ir-riżultati mill-verifiki tal-2012

3.2.1. Il-konklużjonijiet u s-segwitu tal-verifika interna

Is-Servizz tal-Awditjar Intern (IAS), li huwa parti mill-KE, għamel żjara fl-EASO bejn is-7 u t-8 ta’ Novembru 2012 
għal valutazzjoni tar-riskju limitata. Ġie identifikat li l-EASO diġà għandu ħafna proċeduri interni fis-seħħ, iżda 
għandu bżonn ikompli jibni fuq dan.

L-IAS għamel żjara fl-EASO mill-11 ta’ April sad-19 ta’ April 2013 għal valutazzjoni tar-riskju sħiħa u analiżi limitata 
fuq l-istandards ta’ kontroll intern. L-IAS għandu jiġbor is-sejbiet tagħhom f’żewġ rapporti ta’ ġbir ta’ informazz-
joni u mbagħad ifassal pjan strateġiku tal-awditjar intern għall-perjodu 2014-2016.

Wara l-awtovalutazzjoni mill-EASO tal-implimentazzjoni tal-istandards ta’ kontroll intern, kif ukoll wara r-rakko-
mandazzjonijiet bil-quddiem mis-Servizz tal-Awditjar Intern, l-EASO għandu jsaħħaħ b’mod partikolari l-kontrolli 
interni li ġejjin, li l-EASO diġà qiegħed jaħdem fuqhom:

– ICS 2. Il-formalizzazzjoni tal-qafas etiku
– ICS 4. It-twaqqif ta’ qafas għall-evalwazzjoni u l-iżvilupp annwali tal-persunal
– ICS 5. L-użu estiż tal-indikaturi tal-prestazzjoni
– ICS 6. L-implimentazzjoni tal-proċess tal-ġestjoni tar-riskji
– ICS 7. It-tisħiħ tal-istruttura tat-tmexxija tal-IT tal-EASO
– ICS 10. It-twaqqif ta’ qafas għall-kontinwità tan-negozju

Sabiex jiġu ssodisfati r-rakkomandazzjonijiet tal-IAS, l-EASO għandu jfassal pjan ta’ azzjoni għall-implimentazzjoni.

3.2.2. Il-konklużjonijiet u s-segwitu tal-verifika esterna

Ma hemm ebda riżultati tal-verifiki mwettqa mill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) fl-2012, billi l-EASO kien finan-
zjarjament dipendenti fuq il-KE (id-DĠ għall-Affarijiet Interni). Il-QEA żaret l-EASO mill-20 sal-24 ta’ Mejju 2013 
għall-ewwel verifika esterna. Il-QEA ġabret is-sejbiet f’rapport ta’ verifika preliminari dwar is-sena 2012.
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Il-QEA hija tal-fehma li l-evidenza tal-verifika miksuba hija suffiċjenti u xierqa sabiex tipprovdi bażi għad-dik-
jarazzjoni tal-assigurazzjoni tagħha. Il-QEA temmen li l-kontijiet annwali tal-EASO jippreżentaw bl-aktar mod 
ġust, fl-aspetti materjali kollha, il-pożizzjoni finanzjarja tiegħu fil-31 ta’ Diċembru 2012. L-opinjoni tal-QEA hija li 
t-tranżazzjonijiet li jsostnu l-kontijiet annwali għas-sena li għalqet fil-31 ta’ Diċembru 2012 huma legali u regolari 
fl-aspetti materjali kollha. 

Il-QEA għaddiet bosta kummenti fir-rigward ta’ trasferiment ta’ 0,2 miljun EUR, li ma kienx kopert minn impenn 
legali u li għalhekk kien irregolari, fuq 50 pagament, li jirrappreżentaw 20% tan-numru totali ta’ pagamenti, li 
saru wara l-iskadenzi ffissati mir-regolament finanzjarju, fejn ġew ittrasferiti ammonti kbar ta’ approprjazzjonijiet 
impenjati, li jirrappreżentaw 65,13 % tal-approprjazzjonijiet impenjati totali. Hija sostniet ukoll li hemm lok sabiex 
tittejjeb it-trasparenza tal-proċeduri tar-reklutaġġ. L-EASO bagħat abbozz ta’ tweġiba lill-QEA u daħħal fis-seħħ 
azzjoni immedjata għas-sena 2013 u s-snin ta’ wara.

3.3. Element bażiku 3: Is-segwitu tar-riżervi u l-pjanijiet ta’ azzjoni 
għall-verifiki mis-snin preċedenti

M/A



4. Dikjarazzjoni tal-assigurazzjoni

Jien, hawn taħt iffirmat,

Id-Direttur Eżekuttiv tal-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil,

Fil-kapaċità tiegħi bħala uffiċjal tal-awtorizzazzjoni,

Għall-azzjonijiet u l-impenji sa mill-indipendenza finanzjarja tal-EASO tal-20 ta’ Settembru 2012,

Niddikjara li l-informazzjoni inkluża f’dan ir-rapport tagħti ħarsa vera u ġusta.

Niddikjara li għandi assigurazzjoni raġonevoli li r-riżorsi assenjati għall-attivitajiet deskritti f’dan ir-rapport intużaw 
għall-iskop intiż tagħhom u b’konformità mal-prinċipji tal-ġestjoni finanzjarja tajba, kif ukoll li l-proċeduri ta’ kon-
troll fis-seħħ jagħtu l-garanziji meħtieġa f’dak li għandu x’jaqsam mal-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet 
sottostanti.

Din l-assigurazzjoni raġonevoli hija bbażata fuq il-ġudizzju tiegħi stess u fuq l-informazzjoni għad-dispożizzjoni 
tiegħi, bħar-riżultati tal-awtovalutazzjoni, il-kontrolli ex-post, l-osservazzjonijiet tas-Servizz tal-Awditjar Intern u 
l-Qorti Ewropea tal-Awdituri.

Nikkonferma li ma naf b’xejn li mhuwiex irrapportat hawnhekk li jista’ jkun ta’ dannu għall-interessi tal-EASO u 
tal-istituzzjonijiet b’mod ġenerali.

Magħmul fil-Port tal-Belt Valletta fl-14 ta’ Ġunju 2013,

IFFIRMAT nhar l-14 ta’ Ġunju 2013

Dr Robert K. Visser
Id-Direttur Eżekuttiv
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KIF GĦANDEK TAGĦMEL BIEX TIKSEB 
IL-PUBBLIKAZZJONIJIET TAL-UE 

Pubblikazzjonijiet bla ħlas: 
• kopja waħda: 

permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• iżjed minn kopja waħda jew posters/mapep: 
mir-rappreżentanzi tal-Unjoni Ewropea (http://ec.europa.eu/represent_mt.htm), 
mid-delegazzjonijiet f'pajjiżi li mhumiex fl-UE (http://eeas.europa.eu/delegations/index_mt.htm), 
billi tikkuntatja s-servizz Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_mt.htm) 
jew ċempel 00 800 6 7 8 9 10 11 (numru tat-telefown bla ħlas minn kullimkien fl-UE) (*). 
 
(*) L-informazzjoni mogħtija hija b’xejn, kif ukoll it-telefonati ġeneralment huma b’xejn (għalkemm xi operaturi, kabini  
 tat-telefown jew lukandi jistgħu jitolbu ħlas).  

Pubblikazzjonijiet bi ħlas: 
• permezz tal-EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

Abbonamenti bi ħlas: 
• mingħand l-aġenti tal-bejgħ tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea 

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