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Bevezetés
Az EASO 2013. évi éves tevékenységi jelentése bemutatja az ügynökség 2013-ban végzett tevékenységeit és az
ezekhez felhasznált forrásokat.
Az éves tevékenységi jelentés két részből áll:
• az I. rész az EASO munkaprogramjának 2013. évi végrehajtásáról számol be;
• a II. rész tájékoztat az elszámolásokról, a költségvetési és pénzgazdálkodásról szóló jelentésről, az ügynökségnél
kidolgozott belső kontrollokról és a tárgyév során elvégzett külső és belső ellenőrzésekről, valamint a dokumentumokhoz való hozzáférésről és az EASO kiadványairól.
Ugyancsak a jelentés II. részében szerepel az ügyvezető igazgató megbízhatósági nyilatkozata, amelyben kijelenti,
hogy megalapozott bizonyossággal rendelkezik arra nézve, hogy a jelentésben közölt információ valós és tisztességes képet ad arról, hogy a tevékenységekhez rendelt erőforrások felhasználása a tervezett céljuknak megfelelően
történt, a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban, és hogy a bevezetett kontrolleljárások
az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében biztosítják a szükséges garanciákat.
Az igazgatótanács az EASO-rendelet 29. cikke (1) bekezdése c) pontjának és az EASO költségvetési rendelete
47. cikkének megfelelően 2014. május 26-án elfogadta a 2013. évi éves tevékenységi jelentés I. részét. Miután
megérkeztek a Számvevőszék előzetes észrevételei, elkészült a végleges beszámoló, így az igazgatótanács 2014.
június 26-án el tudta fogadni a 2013. évi éves tevékenységi jelentés II. részét.
Az éves tevékenységi jelentés az EU decentralizált ügynökségeire vonatkozó közös megközelítés és a hozzá tartozó
ütemterv szellemében készült, amely egy egységes szerkezetbe foglalt éves jelentés elkészítésére szólít fel.
A jelentést megküldték az Európai Parlamentnek, az Európai Unió Tanácsának, az Európai Bizottságnak – és ezen
belül a Belső Ellenőrzési Szolgálatnak –, valamint a Számvevőszéknek.
A jelentést nyilvánosságra kell hozni, és az EU összes hivatalos nyelvére le kell fordítani.

Az EASO éves tevékenységi jelentése 2013 — 7

I. RÉSZ
1. Helyzetjelentés: vonatkozó fejlemények
2013-ban
Az EU olyan egységes térséget képez, ahol a menedékjogot egy közös európai menekültügyi rendszernek (KEMR)
kell biztosítania, hogy minden nemzetközi védelemre szoruló, harmadik országbeli állampolgár számára megfelelő jogállást lehessen nyújtani.
Az utóbbi években fontos előrelépések történtek a KEMR fejlesztésében, hogy a menekültügy területén jobb
politikai, jogi és pénzügyi támogató eszközök működjenek.
Amint azt az EASO-nak az Európai Unió menekültügyi helyzetéről szóló, 2013-ra vonatkozó éves jelentése kiemeli,
az adatgyűjtés 2008. évi megkezdése óta ebben az évben volt a legmagasabb az EU-28 területén nemzetközi
védelmet kérelmezők száma, ami 434 160 személy nyilvántartásba vételét jelentette. Más okok mellett az Afganisztánban, Pakisztánban, az Orosz Föderációban, Szíriában és a nyugat-balkáni országokban uralkodó helyzet,
más konfliktushelyzetek, a terrorizmus és egyes csoportok üldözése vezetett oda, hogy 2013-ban sokan hazájukat elhagyva az EU valamelyik tagállamában kértek menedéket. A nemzetközi védelem iránti kérelmek növekvő
száma mellett az EU-ba irányuló migrációs áramlatok erősödését is tapasztalni lehetett, különösen az EU tagállamainak déli és keleti határainál. A Lampedusa partjainál történt 2013. október 3-i tragikus események, amikor egy
felborult hajó utasai közül több mint 300-an veszítették életüket, az EU részéről fokozott válaszlépést igényeltek;
ez vezetett a földközi-tengeri akció-munkacsoport létrehozásához, hogy javítsa a szolidaritást, valamint a fellépések és a támogatás összehangolását a határigazgatás, a kutatás és mentés, a migráció és a menekültügy területén.
Az átdolgozott uniós menekültügyi csomag elfogadása ugyanakkor 2013. júniusban fejeződött be; a csomag a
menekültügyi eljárásokról szóló átdolgozott irányelvből, az átdolgozott befogadási irányelvből, az átdolgozott dublini rendeletből és az átdolgozott Eurodac-rendeletből áll. A jogi eszközök második szakasza biztosítja a jogalapot
a nagyobb fokú harmonizációhoz, és magasabb minőségi előírásokat fogalmaz meg, ezáltal a nemzetközi védelemre szoruló személyek számára biztosítja az egységes jogállásokat, a védelem közös, magas szintű feltételeit és
a menekültügyi eljárások közös vonásait. Az átdolgozott dublini rendelet 33. cikke ezenkívül fontos új feladatot
ruházott az EASO-ra, mégpedig azt, hogy működjön közre a korai előrejelző, készültségi és válságkezelési mechanizmus végrehajtásában. E rendelkezés értelmében az EASO feladata, hogy tájékoztatást és elemzést adjon az
EU-ba érkező menedékkérők beáramlásáról és a tagállamoknak az ellátásukhoz szükséges befogadóképességéről.
2013 folyamán ezenkívül a 2014–2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretről is megállapodás született, amely kijelöli az új Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapról szóló tárgyalások átfogó keretét.
Ezek a fejlemények közvetlen hatást gyakoroltak az EASO munkájára, mivel az ügynökség meghatározó szerepet
játszik az átdolgozott uniós menekültügyi csomag koherens, átfogó és következetes végrehajtásának támogatásában, hogy ezáltal a gyakorlatban egy valódi KEMR jöhessen létre. Az EASO a feladatainak megfelelően operatív
együttműködéssel, magas szintű gyakorlati együttműködési intézkedésekkel, közös képzéssel és szakértelemmel,
közös elemzésekkel és közös információkon és bizonyítékokon alapuló szakpolitikai ismeretekkel támogatta a tagállamokat és az uniós intézményeket e célkitűzések elérésében. Az EASO a menekültügy területén a harmadik
országokkal folytatott együttműködés révén a KEMR külügyi vonatkozásai terén is továbbfejlesztette tevékenységeit. Az EASO tovább bővítette együttműködési hálózatát, különösen az uniós intézményekkel, szervekkel és
hivatalokkal, valamint az európai és nemzeti bíróságok és törvényszékek, a tudományos élet és a menekültügy és
migráció területével foglalkozó nemzetközi, kormányközi és civil társadalmi szervezetek tagjaival.
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Az EASO 2013-ban az első többéves munkaprogramjának elfogadásával meghatározta a 2014–16 közötti időszakra szóló jövőképét és prioritásait (1).
Ami a szervezet belső felépítését illeti, a pénzügyi függetlenség elnyerése után 2013 volt az EASO működésének
első teljes éve. Bár az EASO még mindig az alakuló fázisban jár, a költségvetési megszorítások az ügynökséget is
érintették, ami az eredetileg előirányzott emberi és költségvetési erőforrások csökkentését eredményezte. Az
EASO 2013-ban elérte a 71 fős személyzeti létszámot, költségvetése pedig kötelezettségvállalási előirányzatokban
12 millió EUR-t, kifizetési előirányzatokban 10,5 millió EUR-t tett ki.

2. Az EASO 2013. évi prioritásai
Mint már említettük, az EASO küldetése, hogy független menekültügyi szakértői központként hozzájáruljon a
közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) megvalósításához és fejlesztéséhez azáltal, hogy támogatást biztosít és elősegíti, koordinálja és erősíti a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést.
Az EASO feladatai 2013-ban a következők voltak:
• gyakorlati és technikai támogatás a tagállamok és az uniós intézmények részére;
• operatív támogatás a különleges szükségletekkel rendelkező tagállamok és azon tagállamok részére, ahol a
menekültügyi és befogadási rendszer nagyon leterhelt a területükre érkezők nagy számából eredő váratlan
rendkívüli helyzetek miatt;
• tudományos háttér biztosítása az uniós politikai döntéshozatalhoz és jogszabályokhoz minden olyan területen,
amely közvetlen vagy közvetett hatással van a menekültügyre és a migrációra.
Az ügynökség küldetésével és feladataival összhangban az EASO 2013. évi munkaprogramja a következő öt prioritást határozta meg a tárgyévre:
• operatív sürgősségi támogatást nyújtani a menekültügyi rendszereknek Görögországban és más rászoruló
tagállamokban;
• kialakítani egy testre szabott uniós menekültügyi korai figyelmeztető és felkészültségi rendszert, és a menekültügyi tendenciákról elemzéseket és kockázati forgatókönyveket készíteni;
• továbbfejleszteni a magas színvonalú közös menekültügyi képzést az EU egész területén;
• az EU egész területén biztosítani a származási országra vonatkozó információk (country of origin, COI) egységes
szintjét és rendszeres COI-jelentéseket;
• megszilárdítani az EASO szervezetét.
Tekintettel az EASO munkájának jellegére és arra, hogy időben és proaktívan kell válaszolnia a helyzetek, körülmények és prioritások változásaira, az ügyvezető igazgatónak kellő rugalmasságot hagytak, hogy a 2013. évi munkaprogram végrehajtása során ennek megfelelően reagáljon.

(1) Az EASO 2014 és 2016 közötti időszakra szóló többéves munkaprogramja itt érhető el: http://easo europa eu/wp-content/uploads/EASO-Multi-annual-workprogramme-2014-2016 pdf.
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3. Az EASO 2013-ban elért eredményei
Az EASO legfontosabb számadatai 2013-ból
2111 menekültügyi tisztviselő kapott képzést az EASO képzési programja keretében.
154 képzés zajlott le.
6 EASO képzési modult sikerült frissíteni.
2 új EASO képzési modul és 2 képzési kézikönyv készült el.
12 havi jelentés, 3 negyedéves jelentés és a 2012. évi éves jelentés az Európai Unió menekültügyi helyzetéről.
2108 új COI-dokumentum megjelentetése a közös európai COI-portálon keresztül.
3 külön COI-hálózat létrehozása Pakisztán, Szomália és Szíria tárgyában.
Egy összehasonlító elemzés elfogadása a nyugat-balkáni országokról.
103 ülés megszervezése (pl. gyakorlati együttműködés, COI-specifikus, tematikus, operatív ülések).
1512 résztvevő az EASO ülésein.
Egy EASO-kiadvány megjelentetése a korbecslésről.
100 európai és nemzeti ítélet összegyűjtése és terjesztése a kvalifikációs irányelv 15. cikke c) pontjának
értelmezéséről.
74 szakértő kiküldése 35 menekültügyi támogató csoport keretében.
4 operatív támogatási terv folyamatban lévő végrehajtása Bulgáriában, Görögországban, Olaszországban és
Svédországban.
8 intézkedés elkülönítése az EASO számára a földközi-tengeri akció-munkacsoporton belül.
3 ország (Jordánia, Marokkó és Tunézia) bevonása egy EASO ENPI-projektbe (Európai Szomszédsági és
Partnerségi Támogatási Eszköz).
4 megállapodás parafálása a társult országokkal (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc).
2 munkamegállapodás megkötése (az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével (FRA) és az Egyesült Nemzetek
Menekültügyi Főbiztosságával (UNHCR)).
24 konzultáció megszervezése a civil társadalommal.
Az EASO a 2013. évi munkaprogramban kitűzött prioritásokkal és célkitűzésekkel összhangban időszerű, átfogó
operatív támogatást nyújtott a tagállamoknak, különös tekintettel Bulgáriára, Görögországra, Olaszországra és
Svédországra. Az EASO megkezdte egy korai figyelmeztető és felkészültségi rendszer (EPS) kifejlesztését, amely
elemzést ad a tendenciákról, ezenkívül információt és dokumentumokat gyűjtött és cserélt a KEMR működéséről.
Az EASO emellett tovább erősítette a közös képzés és a szakmai továbbképzés szerepét a menekültügy területén.
Az ügynökség támogatta a menekültügyi eljárások és határozatok minőségének javítását. Az EASO emellett közös
COI-t is biztosított. Az EASO 2013-ban kezdett foglalkozni a KEMR külügyi vonatkozásaival, amihez mindenekelőtt
elfogadta külügyi stratégiáját és a Frontex-szel együtt részt vett egy ENPI-projektben. Az EASO ezenkívül továbbfejlesztette együttműködési hálózatát, és a menekültügy területén ösztönözte az igazságügyi párbeszédet. Az
EASO mindezek mellett megszilárdította belső szervezetét és belső kontrolljait.
Az EASO az alább bemutatott eredményekkel végezte el a tevékenységeit.
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3.1.

EASO-képzés
Az EASO 2013. évi képzései számokban

2111 menekültügyi tisztviselő kapott képzést az EASO képzési tanterve keretében.
154 képzés zajlott le.
13 EASO képzési modul.
13 oktatói képzésre került sor.
3 új képzési modul készült el vagy áll kidolgozás alatt.
6 képzési modult frissítettek (amelyből 3 lezárult).
2 kézikönyv készült 2 képzési modulhoz.
Zajlik a „Training cockpit” rendszer megvalósítása.
Új tanulási útvonalak készültek (alapozó, haladó és választható modulok).
2 nemzeti kapcsolattartói értekezlet a képzési felelősöknek.
Éves oktatáselméleti szeminárium az EASO-nál.
Éves EASO-konferencia a referenciacsoport számára.
A menekültügy területén érvényesülő valódi közös uniós kultúra csak közös értékekre, közös etikai és szakmai
normákra és a menekültügy területén országos és uniós szinten dolgozó szakemberek közötti kölcsönös bizalomra
épülhet. A közös uniós kultúra kialakításához alapvető szükség van a tapasztalatok és a bevált módszerek megosztására, valamint a menekültügy területén dolgozó szakemberek közös képzésére az EU egész területén.
A képzés és a szakmai továbbképzés terén a közös képzés teremti meg az alapot a KEMR egységes értelmezésének
kialakításához. Az utóbbi két évben – mióta az EASO átvette a tanterv irányítását – nőtt az EASO képzési tantervét
használó tagállamok száma.
Az EASO 2013. évi képzési tevékenységeivel támogatta a tagállamokat a munkatársaik készségeinek és kompetenciáinak minőségi közös képzés révén történő fejlesztésében. Az EASO képzései hozzájárultak a KEMR koherens
megvalósításához azáltal, hogy támogatták az EU egész területén egységes minőségi szintek kialakítását. Az EASO
a 2012-ben elfogadott képzési stratégiával létrehozott keretnek megfelelően két módszer szerint járt el: egyrészt
kidolgozta a vonatkozó tananyagokat; másrészt pedig a szakoktatói rendszeren alapuló képzéseket szervezett. Az
EASO képzési tanterv 13 interaktív modul (2) segítségével mutatja be a menekültügyi eljárás alapvető szempontjait; a
modulok vegyes tanulási módszertan szerint épülnek fel, az internetes e-tanulás és személyes alkalmak ötvözésével.
Az átdolgozott uniós menekültügyi csomag elfogadása és az európai szintű (az Emberi Jogok Európai Bíróságánál
(EJEB) és az Európai Unió Bíróságánál folyó) ítélkezési gyakorlat alakulása nyomán 2013-ban hat meglévő modult
aktualizáltak, és az említett modulokból háromnak a frissítése az év folyamán le is zárult. Az EASO ezenkívül 2013ban egy új modult is készített a KEMR-ről. A több tagállamtól érkező újabb igények nyomán az EASO 2013-ban két
új modul kidolgozását is megkezdte: az egyik modul a menekültügy területén dolgozó vezetőknek szól, a másik
pedig a nemmel, a nemi identitással és a szexuális irányultsággal foglalkozik. Az EASO ezenkívül megkezdte két kézikönyv összeállítását a befogadásról és a KEMR-ről szóló modulokhoz. A képzési kézikönyvek célja, hogy szakirodalmi
eszközként használhassák őket azok, akik már elvégezték az adott képzési modul online és személyes részvétellel
megtartott óráit. A kézikönyvek a menekültügyben dolgozó gyakorlati szakembereket végigkísérik a napi munkájukban azzal, hogy összefoglalást adnak a képzés anyagának fő elemeiről. A kézikönyvek azért is hasznosak a tanulók
számára, mert segítik a képzés során szerzett tudás és ismeretanyag megőrzését. A napi munkájuk során tovább
tudják gondolni az ismereteket, és fejleszthetik a képzés ideje alatt szerzett készségeket és kompetenciákat. Az EASO
a tananyagok kidolgozásában és frissítésében támaszkodik a tagállamokból és társult országokból érkező képviselői
csoportok közreműködésére, amihez több mint 180 szakértő közül válogathat. Az EASO ezenkívül 2013-ban célzott
konzultációkat tartott a tananyagokról a nemzetközi és civil társadalmi szervezetekkel. Ebben a tekintetben különösen fontos az EASO által létrehozott, az Európai Bizottság, az UNHCR, a Menekültügyi Bírák Nemzetközi Szervezete
(IARLJ), az Odysseus hálózat és a Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsa (ECRE) képviselőiből álló referenciacsoport munkája, amely fontos szerepet játszik a képzés kidolgozásának folyamatában. 2013-ban lezajlott például a
gyermekek meghallgatásával foglalkozó EASO-modul felülvizsgálata és frissítése, amit a tagállami szakértőkből álló
tartalomfejlesztő csoport és a Bizottság, az FRA, az UNHCR, az ECRE és az IARLJ képviselőiből álló referenciacsoport végzett. A frissítés elsősorban azt volt hivatott biztosítani, hogy a modul tartalmazza az átdolgozott irányelvek
(2) Az EASO jelenlegi képzési moduljai a következők: A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv, Közös Európai Menekültügyi Rendszer, Származási országokra
vonatkozó információk, Tervezetkészítés és döntéshozatal, Dublini rendelet, Védelem megszűnése, Bizonyítékok értékelése, Kizárás, Befogadás, Nemzetközi
menekültjog és az emberi jogok, Gyermekek meghallgatása, Meghallgatási technikák és Veszélyeztetett személyek meghallgatása. Az EASO képzési tantervét
2014-ben várhatóan két új modul egészíti ki: a „Nem, nemi identitás és szexuális irányultság” és a „Vezetők”.
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rendelkezéseit, foglalkozzon a gyermek mindenek felett álló érdekének fogalmával és felhívja a figyelmet a meghallgatás lebonyolítása szempontjából releváns, gyermekspecifikus rendelkezésekre. A modult az Európai Rendőrakadémiával (CEPOL) szervezett konferencián és az UNHCR Credo projektjének keretében is bemutatták a bevált
módszerek között. A referenciacsoport számára 2013. októberben éves konferenciát is szerveztek.
Az EASO 2013. márciusban létrehozta „training cockpit” nevű eszközét, amely egyrészről segíti a tagállamokat
a nemzeti képzési tervek és célok kidolgozásában és ellenőrzésében, másrészt segíti az EASO-t a képzési eszközök kidolgozásában, a területen folyó tagállami tevékenységek támogatásában és az uniós szintű célkitűzések
megfogalmazásában. A tagállamok által szolgáltatott személyzeti és képzési adatok alapján az EASO elemzéseket készített az uniós és országos szinten folyó képzési tevékenységekről. Ide kapcsolódik, hogy az év folyamán
2111 menekültügyi tisztviselő részesült az EASO képzési tanterve szerinti képzésben, országos szinten, illetve az
EASO székhelyén. Összesen 154 képzést szerveztek meg, ezen belül 13 oktatói képzésre is sor került az EASO székhelyén, 160 nemzeti oktató részvételével.
Az EASO 2013 folyamán újratervezte a tanulási útvonalat, hogy a képzési tevékenységek jobban igazodjanak az egyes
potenciális célcsoportok szükségleteihez és sajátosságaihoz. Az EASO öt elsődleges célcsoportot nevezett meg: vizsgálatot végző tisztviselők, menekültügyi egységek vezetői, jogi tisztviselők, COI-kutatók és befogadási tisztviselők. Mindegyik csoportnak külön tanulási útvonalat fognak kidolgozni. Az egyes tanulási útvonalak bemutatják, hogy melyek
az adott szerep munkahelyi ellátásához feltétlenül szükséges alapozó modulok, illetve a hozzájuk tartozó haladó és
választható modulok. Az EASO szorgalmazta, hogy a célcsoportokba tartozó tisztviselők valamennyien végezzék el az
alapozó modulokat, mivel ez a rendszer tovább fogja támogatni a KEMR megvalósítását azáltal, hogy a nemzeti képzési kultúrájuktól függetlenül harmonizálja a hasonló feladatokat ellátó menekültügyi tisztviselők közös alapképzését.
Az EASO 2013-ban a menekültügyi vizsgálatot végző tisztviselőkkel kezdte, és ennek a célcsoportnak javasolt tanulási útvonalat. A menekültügyi eljárásokról szóló átdolgozott irányelvvel összhangban és a „training cockpit” eszköz
révén szerzett adatok elemzése alapján az EASO azt javasolta, hogy az EU területén menekültügyi vizsgálatokat
végző tisztviselők a „Befogadás”, a „Meghallgatási technikák” és a „Bizonyítékok értékelése” alapozó modulokat
teljesítsék. A haladó modulok közé tartozik majd a „Veszélyeztetett személyek meghallgatása”, a „Gyermekek meghallgatása”, a „Tervezetkészítés és döntéshozatal”, a „Kizárás”, a „Származási országokra vonatkozó információk”, a
„Közös Európai Menekültügyi Rendszer”, a „Nem, nemi identitás és szexuális irányultság” és a „Nemzetközi menekültjog és az emberi jogok”. A választható modulok között fog szerepelni a „Védelem megszűnése”, „A menekültügyi eljárásokról szóló irányelv”, a „Dublini rendelet”, „A befogadási feltételekről szóló irányelv” és a „Vezetők”.
A fentiek mellett a képzésért felelős nemzeti kapcsolattartók értekezletére 2013. májusban és októberben került
sor, az éves oktatáselméleti szemináriumot pedig 2013. októberben rendezték meg.

3.2.

A menekültügyi eljárások és határozatok minősége

Az EASO-nak a menekültügyi eljárások és határozatok minősége terén végzett munkája számokban
Az EASO minőségügyi mátrix elkészítése.
4 tematikus gyakorlati együttműködési ülés.
Értekezlet a minőség témájában illetékes nemzeti kapcsolattartók számára.
Amint azt az előző szakaszban említettük, az EASO úgy véli, hogy a tapasztalatok és a bevált módszerek megosztása létfontosságú ahhoz, hogy a menekültügy területén kölcsönös bizalom és közös európai kultúra alakulhasson ki. Az EASO
ezért a minőség területén végzett munkájában arra törekszik, hogy valamennyi tagállamban támogassa a minőségi
folyamatok és eljárások fokozatos kialakítását, valamint a menekültügyi határozatok minőségének további javítását.
Az EASO 2013-ban az új, átdolgozott uniós menekültügyi csomag elfogadásával teljesítette a minőséggel kapcsolatos
tevékenységeit, hogy megkeresse a bevált módszereket és támogassa a gyakorlati együttműködést az említett bevált
módszerek és eszközök megosztásában, hogy ezáltal nagyobb összhangot érjen el a KEMR új jogi eszközeinek végrehajtásában. A tevékenységek végrehajtása az Európai Bizottsággal és az UNHCR-rel szoros együttműködésben történt.
Az EASO így 2013 folyamán ezt a cserét a 2012-ben bevezetett minőségügyi mátrix révén segítette elő. Maga
a mátrix egy eredményközpontú támogató kezdeményezés, amely a tervek szerint átfogóan a KEMR valamen�nyi területére kiterjed. A mátrix eredményeit a helyes gyakorlatokat, minőségügyi mechanizmusokat és eszközöket bemutató jelentések elkészítéséhez, valamint az EASO minőségügyi eszközeinek kidolgozásához fogják
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felhasználni. A minőségügyi mátrix az esetleges operatív támogatási szükségletek meghatározásához is hozzájárult, hogy a tagállamokat segíteni lehessen a menekültügyi eljárásaikra vonatkozó, magas szintű minőségi standardok eredményes bevezetésében. A minőségügyi mátrixhoz tartozó felmérés keretében az EASO összeállította,
rendszeresen frissítette és megosztotta az EU területén folyó projektek és kezdeményezések jegyzékét, hogy ezzel
átfogó, állandó adatbázist biztosítson a minőség javításának közös célját szolgáló projektekről és kezdeményezésekről. Az adatbázis a KEMR különböző aspektusait öleli fel, téma szerinti csoportosításban – ilyen többek között
az eljárás minősége, a kiskorúak, a COI vagy a befogadási feltételek.
A minőségügyi mátrix 2013-ban mindenekelőtt a menekültügyi eljárások szakaszának – azaz személyes meghallgatás, bizonyítékok értékelése, jogosultság és kizárás – meghatározása során felmerülő fő szempontokkal foglalkozott.
Az EASO ennek érdekében négy tematikus gyakorlati együttműködési ülést szervezett, ezenkívül összehívta a
minőség kérdésében illetékes nemzeti kapcsolattartókat is. Ez utóbbi alkalommal a központi téma a minőségi
vonatkozású gyakorlati eszközök kidolgozása volt az EASO-nál, az uniós tagállamok támogatásával.

3.3.

A származási országra vonatkozó információk
Az EASO származási országra vonatkozó információi számokban

2108 új COI-dokumentum megjelentetése a közös európai COI-portálon keresztül. A COI-hálózatra vonatkozó
megközelítés elfogadása.
2 értekezlet a stratégiai COI-hálózat részére.
3 külön COI-hálózat létrehozása Pakisztán, Szomália és Szíria tárgyában.
10 országspecifikus munkaértekezlet és szeminárium (Afganisztán, Ghána, Mali, Nigéria, Pakisztán, Orosz
Föderáció, Szenegál, Szomália, Szíria és a nyugat-balkáni országok).
Egy összehasonlító elemzés a nyugat-balkáni országokról.
2 értekezlet a közös portál országos rendszergazdái részére.
Egy képzési tanfolyam a COI-portálról.
A származási országra vonatkozó, magas színvonalú információk rendelkezésre állása és használata a minőség és
az összehangolt döntéshozatal egyik sarokköve a menekültügyi esetekben. A COI területén nyújtott folyamatos
támogatás ezért fontos eszköz a KEMR koherens, következetes megvalósításában. Az EASO az átdolgozott uniós
menekültügyi csomaggal összhangban 2013-ban támogatta egy átfogó uniós COI-rendszer kidolgozását, amihez
a tagállamokkal és más fontos érdekeltekkel (pl. bíróságok és törvényszékek, kutató szervek, nemzetközi szervezetek) közösen a COI-ra és a tartalomra vonatkozó előírásokat fogalmazott meg és harmonizált. Ennek érdekében
– tekintettel a COI előállítása terén az EU-ban és tagállamaiban már meglévő kapacitásokra – fokozatosan racionalizálták a COI létrehozását és egyesítését, így az EASO által elfogadott hálózati szemlélet segítségével megkezdődhetett a COI iránt uniós szinten mutatkozó igény pontos feltérképezése, ami segítette a hiányosságok pótlását,
illetve a felesleges kétszeres munka elkerülését.
Az EASO e tekintetben 2013-ban továbbra is biztosította a COI-t, amihez folyamatosan dolgozott a közös európai COI-portál fejlesztésén, megkönnyítve az újabb adatbázisok kapcsolódását. A COI-portál létrehozásának célja
az volt, hogy a menekültügyi tisztviselők egyablakos belépéssel a származási országokra vonatkozó információk
szélesebb köréhez férhessenek hozzá. A COI-portált 2013-ban részlegesen áttervezték, így most az EASO vizuális
identitását tükrözi. Az átalakításnak köszönhetően a tagállamok és társult országok tulajdonában lévő hivatalos
COI-adatbázisokat össze lehetett kapcsolni egy webes alkalmazással, az internetalapú rendszerrel nem rendelkező tagállamok pedig egy helyben kijelölt területre, a „feltöltési felületre” tölthették fel COI-dokumentumaikat
megosztás céljából. 2013-ban öt országos COI-adatbázist (Finnország, Franciaország, Németország, Norvégia és
Svédország) sikerült összekapcsolni. A közös európai COI-portálon keresztül 2013-ban körülbelül 2108 COI-vonatkozású dokumentum vált elérhetővé, így a hozzáférhető dokumentumok teljes száma nagyjából 91 500-ra emelkedett. 2013. februárban létrejött a közös portál országos rendszergazdáinak hálózata. A közös portál országos
rendszergazdái a kapcsolattartók az országos használók és az EASO között (regisztráció, felhasználói kérdések,
technikai problémák stb. esetén). Ők kezelik saját „feltöltési felületüket”, egyúttal pedig gondoskodnak a felület
következetességéről és színvonaláról, illetve felügyelik országos COI-adatbázisaik kapcsolódását. Az országos felhasználók részére szükség esetén képzést is nyújtanak a COI-portál használatáról. A közös portál országos rendszergazdái számára áprilisban képzést szerveztek, 2013. novemberben pedig egy második ilyen ülésre került sor.
A közös portál országos rendszergazdái részére útmutató készült a szerepük ellátásához, ezenkívül pedig egy felhasználói útmutató is megjelent, hogy segítse az új felhasználók képzését. Végül 2013-ban létrejött a tagállamok,
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a társult országok és az Európai Bizottság képviselőiből álló tanácsadó csoport, hogy a tagok megosszák egymással a portál gyakorlati használata során szerzett tapasztalataikat, és megvitassák a fejlesztésének általános irányvonalait, és ezáltal biztosítsák a teljes működőképességet és végső soron a javulást.
2013-ban bevezették az EASO COI-hálózatra vonatkozó megközelítését. Ez a hálózati megközelítés az EASO különböző
COI-vonatkozású tevékenységeit egyetlen összefüggő struktúrába kapcsolja, és a lehető legeredményesebben használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat. Az EASO COI hálózati stratégiájának két alapeleme van: egyrészről a stratégiai COI-hálózat, amely a COI-egységek vezetőiből vagy a COI-ért egyébként felelős szakértőkből áll az összes tagállam,
társult ország, az Európai Bizottság és az UNHCR részéről; másrészről az egyedi szakértői hálózatok, amelyek egy adott
ország tárgyában fogják össze a tagállami COI-szakértőket. Míg az előbbi a stratégiai szintű kérdéseket vitatja meg,
az egyedi hálózatok a saját szakterületükön cserélnek információt és hangolják össze a COI-gyakorlatot. A folyamat
kezdetét az első, 2013. áprilisban tartott stratégiai hálózati ülés jelentette. Az ülés folyamán az EASO országmeghatározási módszere alapján az a döntés született, hogy kezdetnek három kísérleti COI szakértői hálózat alakul, Pakisztán,
Szomália és Szíria tárgyában. A Szíriával foglalkozó hálózat 2013. júniusban tartotta alakuló ülését, a Szomáliával és a
Pakisztánnal foglalkozók pedig 2013. szeptemberben. A stratégiai hálózattal folytatott konzultáció után az EASO 2013.
novemberben úgy határozott, hogy 2014-ben újabb négy COI szakértői hálózatot indít, mégpedig Afganisztán, Irán,
Irak és az Orosz Föderáció témájában. A szakértői hálózatok az ülések után is folytatták az információik megosztását.
A szakértői hálózatok feladatkörébe tartoznak a következők: az országos szinten meglévő és tervezett jelenlegi
COI-termékek felmérése a párhuzamos erőfeszítések elkerülése érdekében; információcsere a forrásokról, bibliográfiákról, tervezett tényfeltáró missziókról stb.; az uniós szintű COI iránti igény felmérése és annak előállítása az
EASO COI-jelentéseinek módszertana alapján. Az ilyen hálózatok által létrehozott összes releváns információt feltöltötték a közös európai COI-portálra, hogy a COI-szakértők és döntéshozók az EU egész területén hozzáférhessenek. A
hálózatok fontos eszköznek bizonyultak az újonnan felvett COI-tisztviselők kapacitásainak erősítésében, akik eleinte
egy konkrét származási országgal foglalkoznak, valamint az olyan országok számára is hasznosak, amelyek most alakítják ki a COI-kapacitásukat, és szívesen csatlakoznának néhány országspecifikus hálózathoz, hogy igénybe vehessék a meglévő szakértői ismereteket. A COI-hálózatra vonatkozó megközelítés tehát értékelte a tagállamokban már
meglévő COI-szakértelmet, ahol pedig ez hiányzott, ott segített a megteremtésében. A hálózati megközelítés ezáltal
lehetővé tette egy közös COI-corpus fokozatos létrehozását az Unióban működő döntéshozók igényeire reagálva,
és lépésről-lépésre elősegítette a KEMR e lényeges területére vonatkozó előírások kidolgozását és harmonizálását.
Az EASO 2013 folyamán 10 országspecifikus gyakorlati együttműködési szemináriumot vagy munkaértekezletet szervezett, középpontban a COI-val, a szakpolitikával vagy a kettő
együttes kérdésével. A szemináriumok és munkaértekezletek
Szíriával (2013. március és június), a nyugat-balkáni országokkal
(2013. március), az Orosz Föderációval (2013. július), Szomáliával (2013. szeptember) és Pakisztánnal (2013. szeptember) foglalkoztak. Az EASO ezenkívül az Olaszországnak szóló speciális
támogatási tervével összefüggésben 2013. novemberben szemináriumot szervezett az olasz bíróságok és törvényszékek tagjai
részére a COI és Nigéria témájában. Rómában az elsőfokú döntéshozóknak szóló munkaértekezleteket tartottak a COI elveiről (2013. szeptember), Afganisztánról és Pakisztánról (2013.
november), illetve Ghánáról, Maliról, Nigériáról és Szenegálról
(2013. december). Az EASO Görögországnak is operatív támogatást nyújtott a COI területén. A kiemelt származási országokra
vonatkozó adatlapok átadása mellett – ami már az előző évben
megkezdődött – a támogatásnak része volt az igények felmérése
és egy esetleges görögországi COI-adatbázis tervezete.
Az EASO 2013. novemberben jelentést készített a nyugat-balkáni országokhoz kapcsolódó uniós menekültügyi helyzetről
Menedékkérők a nyugat-balkáni országokból – A tendenciák, kényszerítő és vonzó tényezők és válaszlépések összehasonlító elemzése címmel (3). Az összehasonlító elemzés közös
információkkal és elemzésekkel is szolgál, amelyek kiegészíthetik a COI tárgyában az EASO-nál és országos szinten végzett
tevékenységeket, valamint a döntéshozatali folyamathoz tartozó gyakorlati intézkedéseket.
(3) Az összehasonlító elemzés az interneten itt érhető el: http://easo europa eu/wp-content/uploads/BZ 2137 8ENC pdf.
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A 3.1. szakaszban említett tevékenységek közé tartozik, hogy 2013-ban az EASO COI-ról szóló képzési moduljának
frissítése is megtörtént.

3.4.

Az EASO listája az elérhető nyelvekről
Az EASO listája a 2013-ban elérhető nyelvekről számokban

264 nyelv szerepelt a listán.
Az EASO 2012-ben állította össze az elérhető nyelvek listáját, hogy meghatározza azokat a nyelveket, amelyek a tagállamokon belül közvetlen fordításra általában elérhetőek. Az EASO 2013-ban fenntartotta és frissítette a 264 nyelvből álló listát. Az elérhető nyelvek listáját a frissítés után 2013. áprilisban bocsátották a tagállamok rendelkezésére.
Az EASO 2013 utolsó negyedévében elősegítette a kapcsolattartást Görögország és Ciprus számára, ahonnan jelezték, hogy tolmácsolási szolgáltatásokra lenne szükség a saját igazgatásukon belül el nem érhető nyelvekről.

3.5.

EASO – gyakorlati együttműködés
Az EASO 2013. évi gyakorlati együttműködése számokban

40 gyakorlati együttműködési tevékenység.
A KEMR koherens megvalósítása közös gyakorlatokat feltételez. Az EASO alapvető feladatai közé tartozik a gyakorlati együttműködés és a közös gyakorlatok támogatása. Az EASO ezért 2013 folyamán tovább folytatta a gyakorlati (országspecifikus, jogi és tematikus) együttműködési tevékenységek végrehajtását és megerősítette az egyes
területekre szakosodott hálózatait.
Az EASO 2013-ban egy munkacsoportnak az EASO-műveletek első két évében végzett munkájára támaszkodva
megszilárdította a gyakorlati együttműködés elvét és módszerét. Így az EASO e területen végzett összes tevékenységét a gyakorlati együttműködés címszó alá sorolták be, és ezeket az Európai Bizottsággal szoros együttműködésben összehangolták az átdolgozott uniós menekültügyi csomaggal.
Az EASO ennek keretében 40 gyakorlati együttműködési tevékenységet szervezett; ezekről részletesebben a jelentés más szakaszaiban lesz szó.

3.6.

Az EASO egyedi programjai

3.6.1. Kísérő nélküli kiskorúak
Az EASO kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos 2013. évi tevékenységei számokban
EASO-kiadvány a korbecslésről.
4 gyakorlati együttműködési szakértői ülés a család felkutatásáról.
EASO-kutatás a család felkutatásáról.
Éves gyakorlati együttműködési konferencia szervezése a kísérő nélküli kiskorúakról.
Az EASO kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos munkáját a 2010–2014 közötti időszakra vonatkozó, kísérő nélküli
kiskorúakról szóló európai bizottsági cselekvési terv keretében végezte; ez a cselekvési terv közös uniós megközelítést szorgalmaz a rengeteg kísérő nélküli kiskorú EU-ba érkezésével kapcsolatban felmerülő kihívások kezelésére.
A cselekvési terv a gyermek mindenek felett álló érdekén alapul, és három fő cselekvési területet jelöl ki: a megelőzést, a védelmet és a tartós megoldásokat.
Az EASO 2013-ban továbbfejlesztette az e téren végzett munkáját, aminek során külön foglalkozott olyan tematikus kérdésekkel, mint a korbecslés és a család felkutatása.
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A korbecslést illetően az EASO befejezte az EASO – Korbecslési gyakorlat Európában című EASO-kiadvány összeállítását (4). A kiadvány áttekintést ad a korbecslés terén az EU-ban elfogadott eljárásokról, hogy támogassa a rendőrtiszteket a KEMR-rel összhangban lévő korbecslési folyamatok és eljárások kidolgozásában. A kiadványt a
tagállami közigazgatási szervekkel és a terület más szakértőivel egyeztetve és együttműködve állították össze, és
a szakértők lehetőséget kaptak a tartalom, a hatókör és a tervezetek felülvizsgálatára és észrevételezésére. A
jelentés elemzést ad a korbecslés körülményeiről, az eljárási módokról és biztosítékokról, a korbecslési eszközökről és módszerekről, a döntéshozatali folyamatokról és a többi szereplővel való együttműködésről, jelezve a felsorolt területekre vonatkozó legfontosabb ajánlásokat.
A család felkutatásával kapcsolatban az EASO 2013-ban
négy gyakorlati együttműködési szakértői értekezletet
tartott a család felkutatásáról; ezek az értekezletek a főbb
problémákra, kihívásokra és a rendelkezésre álló helyes
gyakorlatokra tértek ki. A cél az információk megosztásának és a gyakorlatok cseréjének megkönnyítése volt. A tagállamokkal együtt az Európai Bizottság, az FRA, az UNHCR,
a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) képviselői, a tagállamokban működő bíróságok és törvényszékek tagjai,
a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), az ECRE és
a Save the Children vett részt az üléseken. Az EASO és az
Európai Bizottság ezenkívül 2013-ban közös kérdőívet adott
ki a tagállamoknak a témára vonatkozó aktuális politikáról
és gyakorlatról. E kutatás segítségével jobban megismerhették, hogy a tagállamok a gyakorlatban hogyan végzik a
család felkutatását. Az eredmények alapján szélesebb körű
konzultáció indult a nemzetközi szervezetek érintett szakértőivel, civil társadalmi szervezetekkel, tudományos szakemberekkel, orvosokkal, bíróságok és törvényszékek tagjaival
és más uniós ügynökségekkel. Ezek a tevékenységek fognak
alapul szolgálni a család felkutatásában alkalmazott jelenlegi gyakorlat átfogó áttekintésének elkészítéséhez.
Amint azt a 3.1. szakaszban említettük, az EASO „Gyermekek meghallgatása” moduljának felülvizsgálata és frissítése is
megtörtént. A frissítéskor figyelembe vették az uniós menekültügyi csomag átdolgozását és a KEMR fejlődését. A modul
legújabb változatának középpontjában az áll, hogyan kell lebonyolítani a meghallgatást a kifejezetten a gyermekek
meghallgatásához kidolgozott párbeszédes kommunikációs módszerrel. Ez a technika lehetővé teszi, hogy a meghallgató és a gyermek között egyfajta összhang alakuljon ki, biztonságos bizalmi légkör jöjjön létre, és így a gyermek szabadon elmondhassa az általa átélt tapasztalatokat. A modul az olyan gyermekspecifikus rendelkezésekkel is foglalkozik,
mint a képviselő szerepe, a kísérő nélküli kiskorú körülményei, a kiszolgáltatottság és a nehéz helyzetek kezelése.
Az EASO 2013. decemberben rendezte meg első éves konferenciáját a kísérő nélküli kiskorúakkal kapcsolatos
tevékenységeiről, az uniós tagállamok, az Európai Bizottság, az UNHCR és a civil társadalom tagjai, köztük a bíróságok és törvényszékek képviselőinek részvételével. A konferencia központi témája az EASO e téren végzett eddigi
tevékenységeinek felülvizsgálata és értékelése volt.

3.6.2. Emberkereskedelem
Az EASO emberkereskedelemmel kapcsolatos 2013. évi tevékenységei számokban
Részvétel az igazság- és belügyi (IB) ügynökségek ülésein.
2 képzés a veszélyeztetett személyek meghallgatásáról szóló modulról.
Egy emberkereskedelmi és nemekkel kapcsolatos ügyekre szakosodott tisztviselő felvétele.

(4) A kiadvány az interneten itt érhető el:
http://easo europa eu/wp-content/uploads/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe pdf.
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Az Európai Bizottság 2012-ben az emberkereskedelem felszámolására irányuló uniós stratégiát (2012–16) fogadott el. Ennek eredményeképpen megfogalmazódott az igény, hogy az emberkereskedelemmel több tudományterületet felölelő, összehangolt és egységes módon kell foglalkozni, az emberkereskedelem különböző területein
dolgozó összes érintett szereplő bevonásával. Ez összhangban van az emberkereskedelem elleni küzdelem európai uniós koordinátorának megbízatásával, aki figyelemmel kíséri a stratégia végrehajtását, hogy javítsa az emberkereskedelem kezelésében érintett összes szereplő közötti egyeztetést és összhangot.
Az érintett bel- és igazságügyi ügynökségek (a CEPOL, az EASO, a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete
(EIGE), az Eurojust, az Europol, az FRA és a Frontex) vezetői ezenkívül 2011. októberben közös nyilatkozatot írtak
alá, amelyben kötelezettséget vállaltak az emberkereskedelem összehangolt, következetes és átfogó kezelésére.
Az EASO ezzel összefüggésben 2013 folyamán a bel- és igazságügyi ügynökségek több ülésén is részt vett, hogy
ösztönözze az információcserét és az uniós stratégiával összefüggő operatív tevékenységek koordinálását.
Az EASO a KEMR következetes és átfogó megvalósítását támogató tevékenységei között 2013-ban külön foglalkozott a vegyes migrációs áramlatokkal érkező veszélyeztetett személyekkel is. Az emberkereskedelem potenciális
áldozatai sajátos helyzetük miatt a menekültügyi eljárásban veszélyeztetett személyeknek minősülnek. Annak
érdekében, hogy a menekültügyi tisztviselők jobban felismerjék és továbbküldjék az emberkereskedelem áldozatait, az eszközök és információk helyet kapnak az EASO eszközkészletében, különösen a képzési modulokban és
kézikönyvekben, beleértve a veszélyeztetett személyek meghallgatásáról szóló modult. Ehhez a modulhoz 2013.
áprilisban és októberben két célzott oktatói képzést szerveztek.
Az EASO 2013. decemberben kezdte meg a „Nem, nemi identitás és szexuális irányultság” című új képzési moduljának kidolgozását, amelynek keretében foglalkozni fog az emberkereskedelem nemspecifikus jelenségével.
Az EASO emellett 2013-ban szerződtetett egy emberkereskedelmi és nemekkel kapcsolatos ügyekre kijelölt
tisztviselőt is, aki koordinálni fogja az EASO e téren folyó munkáját, gondoskodik arról, hogy a veszélyeztetett
személyek szempontját az EASO munkájának minden területén figyelembe vegyék, és támogatja a szakpolitikai
koherenciát e téren.

3.6.3. Együttműködés a bíróságok és törvényszékek tagjaival
Az EASO 2013. évi együttműködése a bíróságok és törvényszékek tagjaival, számokban
4 konzultációs értekezlet az igazságügyi szervezetekkel (a stratégiáról, a szakmai továbbképzésről, a
joggyakorlat összegyűjtéséről és terjesztéséről és az EASO műveleteivel összefüggő kapacitásépítésről).
A bíróságokkal és törvényszékekkel való együttműködés keretének létrehozása.
A bíróságok és törvényszékek európai és nemzeti tagjai hálózatának létrehozása.
Magas szintű munkaértekezlet a kvalifikációs irányelv 15. cikke c) pontjának végrehajtásáról.
3 szeminárium az olasz igazságszolgáltatás részére (Nigériára vonatkozó COI, bizonyítékok értékelése és
hitelesség, meghallgatási technikák).
100 európai és nemzeti ítélet összegyűjtése és terjesztése a kvalifikációs irányelv 15. cikke c) pontjának
értelmezéséről.
Egy éves tervezési és koordinációs ülés.
Szakértői közreműködés 6 külső kapacitásépítő eseményen, köztük 2 TAIEX munkaértekezleten a menedékjogi
bírák részére, a CREDO projekt záró konferenciáján, a Közigazgatási Bírák Európai Szövetsége (AEAJ)
munkacsoportjának ülésén és az IARLJ európai részlegének konferenciáján.
Az EASO 2013-ban folytatta a 2012-ben megkezdett nyilvános konzultációt az ügynökség támogatásáról és arról, hogy
a másodfokú döntéshozók milyen szerepet tölthetnek be a KEMR megvalósításában. A konzultációs folyamat keretében az EASO négy egyedi munkacsoportülést tartott. A konzultáció ösztönzőül szolgált a bíróságok és törvényszékek
tagjaival való együttműködési keret elfogadásához, amely vázolja a módszert és meghatározza az ilyen együttműködés legfontosabb területeit. Az EASO a keret elfogadásával megerősítette az iránti elkötelezettségét, hogy gyakorlati
együttműködési tevékenységeit a bíróságok és törvényszékek függetlenségének teljes tiszteletben tartásával végzi.
Az EASO 2013. augusztusban megkereste az érintett tagállami bíróságokat és törvényszékeket, hogy bemutassa ezt a keretet, és ennek eredményeképpen létrejött egy EASO-hálózat az Európai Unió Bírósága, az EJEB, a
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tagállamok, Norvégia és Svájc képviselőiből, akik az EASO-val való együttműködésükhöz hivatalosan kineveztek
egy kapcsolattartót. Az EASO hivatalos levélváltás útján megszilárdította kapcsolatait az IARLJ-vel és az AEAJ-vel
és folytatta az eddigi együttműködést az UNHCR-rel, az FRA-val, a tudományos élet tagjaival, a civil társadalmi
szervezetekkel és más érintett partnerekkel, például az Európai Igazságügyi Képzési Hálózattal (EJTN).
Az EASO 2013. júniusban megtartotta az első hivatalos kétoldalú találkozóját az Európai Bíróság és az EJEB tagjaival, hogy ösztönözze a menekültügyi együttműködést és megerősítse az EASO hálózatában való részvételüket. Az
EASO ezenkívül szeptemberben részt vett az AEAJ menekültügyi és bevándorlási munkacsoportjában és az IARLJ
európai részlegének októberi konferenciáján. Az EASO ugyancsak részt vett egy szemináriumon az uniós menekültügyi jogról, amelyet az EJTN közigazgatási joggal foglalkozó munkacsoportja szervezett.
Az EASO 2013. decemberben megtartotta éves ülését, hogy értékelje az előrehaladást, és a bíróságok és törvényszékek tagjait bevonja a 2014. évi tevékenységek megtervezésébe.
Ami a szakmai továbbképzést illeti, az EASO decemberben rendezte meg első magas szintű munkaértekezletét, hogy a bíróságok és törvényszékek tapasztalt tagjai között ösztönözze a párbeszédet a kvalifikációs irányelv
15. cikke c) pontjának végrehajtásáról. Az EASO ezenkívül továbblépett szakmai tantervfejlesztési módszertanának elkészítésében, amelyet 2014-ben fog elfogadni.
Az ítélkezési gyakorlat gyűjtését és cseréjét tekintve az EASO az információs és dokumentációs rendszerének
és egy esetjogi adatbázisnak az elkészítésére irányuló általánosabb kezdeményezéssel összefüggésben folytatta
az ítélkezési gyakorlat gyűjtését, beleértve a kvalifikációs irányelv 15. cikke c) pontjának végrehajtásáról hozott
nagyjából 100 európai és nemzeti határozatot, és ezeket az EASO-hálózaton keresztül terjesztette. A gyűjtemény
hasznos áttekintést ad a témára vonatkozó, száznál is több európai és nemzeti határozatról.
Az Olaszországnak szóló speciális támogatási tervvel összefüggésben az EASO az olasz igazságszolgáltatás támogatásával alapos igényfelmérést végzett, ami egy szakmai terv kidolgozásához vezetett. Az olasz igazságszolgáltatási
iskolával szoros együttműködésben kidolgozott terv keretében három máltai kísérleti szemináriumot szerveztek
a bizonyítékok értékeléséről és hitelességéről (2013. október), a COI-ról (2013. november) és a meghallgatási
technikákról (2013. december). A szemináriumok pozitív megítélése megerősítette az EASO azon szándékát, hogy
a támogatás folytatása érdekében az olasz iskola 2014. évi hivatalos programjának részeként kurzust szervezzen.
Az EASO emellett részt vett a technikai segítségnyújtás és információcsere eszköz (TAIEX) két munkaértekezletén
az európai uniós bővítési politika témájában. 2013. áprilisban a menekültjogi bírák közötti regionális együttműködésről rendeztek munkaértekezletet Skopjéban (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság), egy további munkaértekezletet pedig Szarajevóban (Bosznia-Hercegovina) tartottak 2013. májusban, a COI menekültügyi eljárásokban
való felhasználásának bevált módszereiről a régió gyakorló szakemberei körében.

3.7.

Az EASO speciális támogatása

3.7.1. Testre szabott támogatás és kapacitásépítés
Az EASO által nyújtott testre szabott támogatás és kapacitásépítés 2013-ban, számokban
2 speciális támogatási terv folyamatban lévő végrehajtása (Olaszország és Svédország).
2 EASO-modul esetében egyedi képzés Svédország számára.
25 szakértő kiküldése 10 menekültügyi támogató csoport keretében Olaszországban.
6 tematikus munkaértekezlet a dublini rendeletről és a COI-ról Olaszország részére.
Az olaszországi befogadási rendszer és folyamatok felmérése.
3 szeminárium az olasz bírák részére (bizonyítékok értékelése és hitelesség, meghallgatási technikák és COI,
különös tekintettel Nigériára).
Az EASO 2013 folyamán úgy fejlesztette tovább speciális támogató intézkedéseit, hogy célzott intézkedésekkel
segítse az átdolgozott uniós menekültügyi csomag végrehajtásával kapcsolatban felismert, sajátos szükségletekkel rendelkező tagállamokat.
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Az EASO ennek eredményeképpen a 2012. decemberben, illetve 2013. júniusban aláírt speciális támogatási terv
keretében testre szabott támogatást nyújtott Svédországnak és Olaszországnak. A támogatás az említett tagállamok kérésének és az EASO által többek között az EPS-en belüli elemzései alapján készített értékelésnek megfelelően történt.
2013. októberben az EASO Bulgáriával is műveleti tervet írt alá, benne sürgősségi intézkedésekkel és strukturális,
testre szabott intézkedésekkel. Az intézkedések eltérő jellegének sérelme nélkül a 3.8. „Sürgősségi támogatás”
című szakasz a bulgáriai műveleti terv keretében 2013-ban végrehajtott összes intézkedést ismerteti.

A Svédországra vonatkozó speciális támogatási terv
Svédország megkeresése nyomán 2012. decemberben került sor az EASO speciális támogatási tervének aláírására. A terv célja az volt, hogy az EASO képzési programja keretében kiképzett személyzet létszámának növelésével segítse Svédországot menekültügyi rendszere megerősítésében. Az EASO ilyenformán úgy nyújtott speciális
támogatást Svédországnak, hogy 2013. januárban és februárban oktatói képzéseket tartott két EASO-modulról: a
„Befogadás” és a „Nemzetközi menekültjog és emberi jogok” modulról.

Az Olaszországra vonatkozó speciális támogatási terv
Olaszország esetében az olasz hatóságok 2012. december 7-én nyújtották
be az EASO-nak szóló megkeresésüket. Az EASO december 13-án úgy határozott, hogy támogatást nyújt az olasz menekültügyi és befogadási rendszernek az átdolgozott uniós menekültügyi csomaggal összhangban történő
megerősítése érdekében, a felismert szükségletek és az olasz menekültügyi
és befogadási rendszer helyzetéről szóló értékelés, többek között az EASO
EPS-ben elérhető adatok alapján.
A műveleti terv aláírása OlaszorAz EASO Olaszországnak szóló speciális támogatási tervét 2013. június 4-én szággal, Málta, 2013. június 4.
írták alá. A terv 45 technikai és operatív jellegű támogatási tevékenységet
tartalmazott, hogy segítse a felülvizsgált KEMR jogi eszközök olaszországi
végrehajtásának megerősítését. 2013. szeptemberben megállapodás született a terv módosításáról, amelynek
nyomán az további intézkedésekkel bővült. A tervben előirányzott intézkedések végrehajtása a 2013. júniustól
2014. decemberig tartó időszakban várható.
2013 folyamán tagállami és EASO-szakértőkből álló menekültügyi támogató csoportokat hoztak létre, hogy segítsék Olaszországot a COI terén, az elemzési képességek és a dublini rendszer megerősítésében, a befogadó állomások színvonalának javításában, a sürgősségi kapacitásra vonatkozó operatív eljárásokban és a fellebbviteli szervek
további támogatásában. Egy menekültügyi támogató csoport keretében 2013-ban összesen 25 szakértőt küldtek
Olaszországba, hogy elősegítsék a speciális támogatási terv végrehajtását.
Az EASO támogató csoportok 2013. szeptemberben kezdték meg a tevékenységek végrehajtását. Az olasz adatgyűjtési és elemzési kapacitás erősítéséhez nyújtottak támogatást. Ezzel kapcsolatban 2013. november elején
tényfeltáró missziót és értekezletet tartottak. A COI-támogatás érdekében 2013 utolsó negyedévében három munkaértekezletet tartottak az olasz menekültügyi döntéshozóknak szóló videokonferencia formájában, különös tekintettel Malira, Ghánára, Nigériára és Szenegálra, úgy területi, mint központi szinten. Az EASO a belügyminisztériumi
infrastruktúrára, személyzetre és erőforrásokra vonatkozó, a dublini rendelettel kapcsolatos követelményekről
szóló technikai jelentéssel, valamint a DubliNet rendszerről, a dublini eljárásokról és a veszélyeztetett esetek legjobb kezeléséről szóló képzési tervvel is segítette Olaszországot. 2013. novemberben és decemberben három tematikus munkaértekezletet szerveztek a dublini rendelet szerinti eljárások irányításáról és gyakorlati végrehajtásáról.
2013. októberben felmérés készült a befogadási körülményekről és a befogadási rendszerre vonatkozó minőségi
előírások egységesítésének szükségességéről. Végül, amint azt korábban a 3.6.3. szakaszban már említettük, 2013
utolsó negyedévében három szakmai továbbképzési szemináriumot rendeztek Máltán a menekültügyi esetekkel
foglalkozó olasz bírák részére. A szemináriumon olyan kérdésekkel foglalkoztak, mint a bizonyítékok értékelése és
a hitelesség, a meghallgatási technikák és a COI, különös tekintettel a nigériai helyzetre.
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3.7.2. Áthelyezés
Az EASO áthelyezéssel kapcsolatos 2013. évi tevékenységei számokban
2 gyakorlati együttműködési szakértői ülés az áthelyezésről.
Részvétel az első éves áthelyezési fórumon.
Az EASO a 2012-ben végzett, Máltáról való áthelyezési tevékenységeit vizsgáló tényfeltáró gyakorlat tapasztalataira építve 2013. júniusban és novemberben két szakértői ülést szervezett az Európai Bizottság, a tagállamok,
az UNHCR és az IOM részvételével. A tárgyalások központi témái közé tartoztak a közös áthelyezési megközelítés
gyakorlati és jogalkotási vonatkozásai, az áthelyezésre szánt uniós alapok felhasználásának lefordításáról szóló
segédanyagok összeállítása és az áthelyezés terén bevált tagállami módszerek feltérképezése, beleértve a belső
szervezeti rendszereket, a befogadási és integrációs feltételeket. A résztvevők javasolták kifejezetten az áthelyezésre vonatkozó EASO-eszközök kidolgozását, például az áthelyezésről szóló gyakorlati kézikönyvet és kapcsolódó
módszertan kidolgozását.
Az EASO részt vett az Európai Bizottság szervezésében 2013. szeptemberben megrendezett első éves áthelyezési
fórumon, ahol felvázolta az áthelyezésre irányuló lehetséges közös megközelítést. Az ülés célja az volt, hogy a
tagállamok segítséget kaphassanak a közeljövőben az áthelyezés terén várható szükségleteik megismeréséhez és
kötelezettségvállalásaik előkészítéséhez.

3.7.3. Földközi-tengeri akció-munkacsoport
Az EASO földközi-tengeri akció-munkacsoporttal kapcsolatos 2013. évi tevékenységei számokban
8 intézkedés elkülönítése az EASO számára a földközi-tengeri akció-munkacsoporton belül.
A Lampedusa partjainál történt 2013. október 3-i tragédia nyomán, amikor egy hajó több száz migránssal a
fedélzetén elsüllyedt, és emiatt több mint háromszázan vesztették életüket, többen követelték a szolidaritás és a
kölcsönös támogatás megerősítését célzó uniós válaszlépéseket, hogy meg lehessen előzni a Földközi-tengeren
érkező migránsok halálát. Az esemény után haladéktalanul megalakult az úgynevezett földközi-tengeri akció-munkacsoport (TFM), hogy megvizsgálja, milyen konkrét intézkedéseket lehetne tenni a probléma ügyében. A TFM
egységbe fogta az összes tagállam, az Európai Bizottság, az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ), az EASO, a Frontex,
az Europol, az FRA és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) szakértőit. Az Európai Bizottság az
egyeztetések alapján 2013. december 4-én közleményt fogadott el (COM(2013) 869 final).
Az EASO-t a Tanács és a Bizottság ülésein való részvétele révén teljes mértékben bevonták a folyamatba. A TFM
több fellépési irányt is kidolgozott, köztük nyolc, az EASO számára kijelölt intézkedést, alapvetően öt területen: a
határőrizet javítása az életmentés támogatása érdekében; pénzügyi támogatás formájában nyújtott segítség és
szolidaritás a nagy migrációs nyomásnak kitett tagállamokkal; az emberkereskedelem, a csempészet és a szervezett bűnözés elleni küzdelem megerősítése; a regionális védelem és az áttelepítés javítása; legális utak Európába
és fellépések a harmadik országokkal együttműködésben.
Az EASO az általa végrehajtandó intézkedéssorozatra tett javaslattal járult hozzá az Európai Bizottság által koordinált
cselekvési tervhez. Az ilyen intézkedések közé tartoznak többek között az EASO külügyi stratégiájával összhangban
végrehajtott kezdeményezései. Az EASO ezért feltüntette a Marokkóval és Tunéziával kötött mobilitási partnerségek
és a migrációról, mobilitásról és biztonságról Jordániával folytatott uniós párbeszéd keretébe tartozó intézkedéseit, különösen az EASO–Frontex ENPI-projekt keretében (lásd a 3.10.2. szakaszt). Az EASO jelezte, hogy egy jövőbeni párbeszéd/mobilitási partnerség keretében kész támogatást nyújtani Líbiának. Az EASO a külügyi stratégiájával
összhangban a jordániai, líbiai és tunéziai regionális védelmi programok részeként képzést és más kapacitásépítő
intézkedéseket tudna nyújtani, és meg fogja vizsgálni, hogy megvalósítható-e egy támogatott adatfeldolgozást célzó
kísérleti rendszer, amely egyúttal a jobb vészhelyzeti tervezést szolgáló hatékonyabb adatközlést is biztosítja.
A TFM egyik elsődleges célja, hogy intézkedéseket dolgozzon ki az EU külső határait átlépő migránsok illegális
határátlépését elősegítő embercsempészek vagy emberkereskedők veszélyes működési módjainak megelőzésére
vagy megszüntetésére.
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3.8.

Az EASO sürgősségi támogatása
Az EASO 2013. évi sürgősségi támogatása számokban

2 műveleti terv (Bulgária és Görögország) végrehajtása folyamatban.
49 szakértő kiküldése 25 menekültügyi támogató csoport keretében Bulgáriában és Görögországban.
Egy EASO–UNHCR projekt Görögország részére a függőben lévő ügyek feldolgozásáról.
2 EASO–Frontex közös képzési kezdeményezés az azonosításról és az állampolgárság megállapításáról
Görögország részére.
8 gyakorlati együttműködési munkaértekezlet (a COI-ról, a statisztikáról és az adatgyűjtésről és a menekültügyi
döntéshozatalról) Görögország részére.
3 értekezlet menekültügyi intervenciós szakértői állomány nemzeti kapcsolattartói részére.
Egy vészhelyzeti gyakorlat a Frontex-szel a magyar–román határon.
Az EASO 2013-ban továbbfejlesztette a menekültügyi és befogadási rendszerüket tekintve különösen leterhelt
tagállamoknak nyújtott támogatását: egyrészt támogatást nyújtott Bulgáriának és Görögországnak, másrészt
növelte az EASO arra való képességét, hogy a vészhelyzetekre időben és hatékonyan reagáljon.

3.8.1. A Görögországra vonatkozó műveleti terv
Az EASO a 2011. áprilisban aláírt műveleti terv rendelkezéseivel összhangban 2013-ban is folytatta a görögországi
sürgősségi tevékenységeinek végrehajtását. Miután 2013. márciusban lezárult a műveleti terv első szakasza, megállapodás született egy második szakaszról, hogy így az EASO támogatási intézkedéseit 2014. december 31-ig meg
lehessen hosszabbítani.
A műveleti terv I. szakaszában az ügyhátralék kezelésén, egy fenntartható és hatékony menekültügyi és befogadási
struktúra kialakításán és a menekültügyi és befogadási folyamat minőségének szavatolásán volt a hangsúly. Ezt a
szakaszt egészítette ki az EASO–UNHCR támogatási megállapodás (2012. november–2013. március), amely a függőben lévő ügyek feldolgozásában kívánta támogatni Görögországot, többek között az inaktív ügyek azonosításával
és az inaktívnak tekintett fellebbezések esetében az eljárás megszakításáról szóló határozat elfogadásával. A projekt
támogatásának köszönhetően több mint 90 rendőrkadét részesült képzésben, és anyagi támogatást is biztosítottak.
A Görögországtól kapott 2013. eleji megkeresést követően, az első szakasz eredményeire építve és az átdolgozott
görög nemzeti menekültügyi és migrációs cselekvési terv átfogó keretén belül az EASO 2013. március 7-én aláírta
a műveleti terv II. szakaszát (2013. április–2014. december). A II. szakaszban 15 támogatási intézkedés szerepel,
különösen a képzés, a fenntartható és hatékony menekültügyi és befogadási eljárások előmozdítása, valamint az
uniós finanszírozás területén.
A menekültüggyel foglalkozó új görög szolgálatok (a menekültügyi szolgálat, az első befogadási szolgálat és a
fellebbviteli hatóság) 2013. júniustól teljes körűen működnek. Az új intézmények létrehozásához új ügykezelőket
kellett kiképezni és ki kellett alakítani az adminisztratív kapacitást (pl. a minőséggel, COI-val, statisztikákkal stb.
kapcsolatban). Az EASO a műveletek 2011-es megkezdése óta támogatta a folyamatot, és külön figyelmet szentelt
az új szolgálatokhoz kirendelt személyzet kiképzésének az EASO képzési program keretében.
2013-ban különösen nagy figyelmet fordított az aktív fellebbezési ügyek feldolgozására és az egyéni meghallgatások lebonyolítására való kapacitás növelésére. Az EASO támogatta, hogy a meglévő 10 bizottság kiegészítéseképpen 2013. áprilisra alakuljon meg további 10 fellebbviteli és különbizottság.
A képzés mellett 2013. szeptemberben és novemberben két gyakorlati együttműködési ülést is szervezett, hogy
segítse Görögországot egy COI-adatbázis létrehozásában és a statisztikai adatok gyűjtésében és elemzésében. Az
EASO ezenkívül három munkaértekezletet szervezett az ügyhátralékkal foglalkozó új bizottságok részére a döntési
eljárásról, a döntéshozatalról és a COI használatáról első- és másodfokon. További két, testre szabott munkaértekezlet szólt külön a fellebbviteli hatóság szakértő előadóinak, egy magas szintű munkaértekezlet pedig a fellebbviteli bizottságok tagjait szólította meg.
A menekültügyi szolgálatnak és a fellebbviteli hatóságnak átadtak egy stratégiai tervet a meghallgatások rögzítésének és átírásának értékelésére szolgáló kísérleti rendszer kidolgozásához.
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Az EASO az uniós finanszírozás tekintetében is támogatást nyújtott, hogy növelje a felvevőképességet és az uniós
alapok, különösen az Európai Menekültügyi Alap optimalizálását. Az EASO ezenkívül az új többéves pénzügyi keret
fényében az új Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) előkészítéséhez is biztosította szakértelmét.
Az EASO és a Frontex közötti együttműködési megállapodással összhangban a két ügynökség 2013. áprilisban és
novemberben megtartotta az első közös kísérleti képzéseket az állampolgárság megállapításáról. Ezek a közös
képzések hozzájárultak ahhoz, hogy az összes Görögországban (többek között a határ menti területeken) tartózkodó migráns jobban hozzáférhessen a menekültügyi eljáráshoz.
Valamennyi tevékenységet együttvéve 2013 folyamán a Görögországnak szóló műveleti terv keretében 18 menekültügyi támogató csoportban összesen 34 szakértőt alkalmaztak.

3.8.2. A Bulgáriára vonatkozó műveleti terv
A menedékkérők, különösen a Szíriából érkező menedékkérők számának nagyarányú emelkedése miatt Bulgária
2013. október 14-én támogatást kért az EASO-tól. Az EASO Bulgáriára vonatkozó műveleti tervét 2013. október 17-én
írták alá, azzal a céllal, hogy 2014. szeptember végéig technikai és operatív segítséget nyújtson Bulgáriának. A terv
célja, hogy segítsen Bulgáriának megbirkózni az érkezők számának növekedésével, egyúttal pedig a KEMR alá tartozó
eszközök végrehajtásával összefüggésben javítsa és erősítse a bulgáriai menekültügyi és befogadási rendszert.
Az EASO Bulgária támogatására irányuló intézkedései három kategóriába sorolhatók: operatív támogatás, intézményi támogatás és horizontális támogatás. 2013-ban az EASO szakértőiből, tagállami szakértőkből és bolgár
tisztviselőkből álló közös menekültügyi támogató csoportokat és szakértői csoportokat hoztak létre, 2014-ben
pedig további ilyen csoportok alakulása várható. Az általuk nyújtott támogatás magában foglalja a következőket: a
vegyes migrációs áramlatok előzetes felismerése és előzetes nyilvántartásba vétele, a menedékkérők előzetes
nyilvántartásba vétele és a kísérő nélküli kiskorúak és a veszélyeztetett személyek átirányítása a megfelelő menekültügyi eljárásba, valamint a menekültügyi döntéshozatali folyamat támogatása. Az EASO a műveleti terv keretében képzést is biztosít a bolgár tisztviselőknek és fejleszti a COI-val kapcsolatos kapacitást, tematikus
munkaértekezleteket szervez és technikai tanácsokat ad. Ebbe beletartozik a befogadó létesítmények kapacitásának növelésére és a meglévő befogadási kapacitások jobb kihasználására irányuló stratégia kidolgozása. Az EASO
ezenkívül az uniós alapok keretében Bulgáriának nyújtott sürgősségi pénzügyi támogatás felhasználásához is felkínálta szakértelmét. Az EASO Bulgáriára vonatkozó műveleti tervének végrehajtását elindító nyitó értekezletet
2013. november 5-én Szófiában tartották.
Az azonnali támogatási tevékenységekben 2013-ban központi helyet kapott
a menekültügyi folyamat feltérképezése és lépésenként kidolgozott megoldások ajánlása a bolgár regisztrációs, menekültügyi és befogadási eljárások
tekintetében, valamint a menedékkérők különböző befogadó állomásokon
történő előzetes nyilvántartásba vételéhez nyújtott támogatás. Ehhez kapcsolódva egy kézikönyv is készült a regisztrációs folyamatról.
Az összes tevékenységet együttvéve 2013 folyamán a Bulgáriának szóló
műveleti terv keretében hét menekültügyi támogató csoportban összesen
A műveleti terv aláírása Bulgáriá15 szakértőt alkalmaztak.
val, Bukarest, 2013. október 17.

3.8.3. A sürgősségi támogatásra való felkészültség
Az EASO 2013 folyamán továbbfejlesztette az arra való képességét, hogy időben reagáljon a vészhelyzetekre és a
támogatás iránti kérelmekre.
Az EASO elsőként három értekezletet szervezett a menekültügyi intervenciós szakértői állomány nemzeti kapcsolattartói részére, hogy megvitassa az állomány profiljait és az operatív támogatás iránti kérelmek megválaszolásának és a tagállami szakértők bevetésének leghatékonyabb módját, akik így hozzá tudnak járulni az EASO operatív
támogatásához.
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Másodsorban az EASO 2013-ban összeállított három, az EASO-nál belső használatra szánt kézikönyvet az igazgatási folyamatokról, az operatív kirendelésről és a menekültügyi támogató csoportok keretében kirendelt szakértők javadalmazásáról.
Az EASO végül 2013 nyarán egy vészhelyzeti támogatási gyakorlatot is lebonyolított. A gyakorlatra a Frontex operatív gyakorlattal (REX 2013) összefüggésben került sor, Magyarország és Románia Szerbiával közös határai mentén.
A közös gyakorlat során megvizsgálták az EASO menekültügyi támogató csoportok bevetésére való képességét és
eljárásait az egyes tagállamokban kialakuló különösen nagy terhelés esetén, valamint az uniós menekültügyi szolidaritást és az EASO, a Frontex és az uniós tagállamok közötti gyakorlati együttműködést. A vészhelyzeti gyakorlat
olyan szimulációs helyzetet kívánt létrehozni, amelyben különösen nagy nyomás alakul ki Magyarország és Románia területén, pontosabban a Magyarország és Románia Szerbiával való határával szomszédos térségben, ahol
migránsok és potenciálisan nemzetközi védelemre szoruló személyek nagyarányú beáramlását jelezték előre. Az
EASO a nyilvántartásba vétel és a vegyes migrációs áramlatokon belül a nemzetközi védelemre való rászorultság
felismerése érdekében végzett szűrés szakértőiből, valamint a különleges szükségletekkel rendelkező kérelmezőkkel foglalkozó szakértőkből álló menekültügyi támogató csoportokat rendelt ki.

3.9.

Az EASO információs és elemzési támogatása
Az EASO 2013. évi információs és elemzési támogatása számokban

Az EPS II. szakaszának megkezdése.
Az európai statisztikai gyakorlat áttekintése.
2012. évi éves jelentés az EU menekültügyi helyzetéről.
3 negyedéves menekültügyi jelentés.
12 havi menekültügyi jelentés (uniós használatra korlátozva ).

3.9.1. Korai figyelmeztető és felkészültségi rendszer
Az EASO 2013-ban az Európai Bizottsággal (Belügyi Főigazgatóság és Eurostat), a Frontex-szel, az UNHCR-rel és más
partnerekkel szoros együttműködésben továbbfejlesztette az EPS-t, és gondoskodott arról, hogy annak működése
összhangban álljon a már meglévő menekültügyi vonatkozású adatgyűjtéssel. Az EASO februárban kialakította az
EPS folyamat három fő lépését: felmérés elkészítése arról, hogyan működnek a tagállamok menekültügyi rendszerei, és hogyan közlik a menekültügyi statisztikai adatokat az Eurostattal; döntés a legfontosabb és leghatékonyabb mutatókról, amelyekkel megfelelő időbeli távlatokban (az eljáráshoz való hozzáféréstől a visszatérésig és
az integrációig) teljes körű áttekintést lehet adni a KEMR gyakorlati működéséről; és statisztikai munkacsoport
(GPS) létrehozása a tagállamok által kinevezett képviselőkből, akik egyedüli kapcsolattartóként a menekültügyi
statisztikák minőségéért és aktualitásáért fognak felelni.
Az EASO 2013. áprilisban szervezte meg a GPS első ülését, ahol megvitatták az átfogó mutatókészletre vonatkozó
javaslatot. Ezek a mutatók arra szolgálnak, hogy adatokat közöljenek a KEMR összes fő szempontjának gyakorlati
működéséről. Az EASO 2013 nyarán a menekültügyi adatokkal foglalkozó más európai szervekkel (azaz a Belügyi
Főigazgatósággal, az Eurostattal és a Frontex-szel) szoros együttműködésben összeállított egy kérdőívet, hogy biztosítsa a közös uniós megközelítést. Az országokat ezzel kapcsolatban arra kérték, hogy a különféle érdekelt szervezetektől származó információkat azonos módon közöljék. A kérdőív alapján az EASO jelentést készített EPS – Az
európai statisztikai gyakorlat áttekintése címmel. Mivel a menekültügyi statisztikai adatok gyűjtése tekintetében
ez volt az első átfogó áttekintés az uniós tagállamokban és a társult országokban érvényben lévő jelenlegi gyakorlatról, az a megállapítás született, hogy az EU-n belül nagy különbségek vannak az adatgyűjtésben és a bejelentésben. Az említett eltérések oka egyrészt az uniós menekültügyi joganyag és a migrációs statisztikákról szóló
rendelet eltérő értelmezéseiben, másrészt a nemzeti menekültügyi rendszerek szervezeti sajátosságaiban és azok
egyedi bejelentési gyakorlataiban keresendő. 2013. decemberben új Eurostat iránymutatásokat tettek közzé.
Az EASO a fokozatosság jegyében 2013. novemberben indította el az EPS II. szakaszát, azaz a következő lépést
az EASO statisztikai elemzési munkájának bevezetésében, az EASO elemzési termékeihez (havi és negyedéves
beszámolók) végzett aktuális adatgyűjtési tevékenységekre építve. A II. szakasz az elsőfokú eljárásra helyezi a
hangsúlyt, és négy mutató szerint képzeli el az adatgyűjtést (kérelmek, visszavonások, határozatok és függőben
lévő ügyek). A mutatók meghatározásainak értelmezéséhez útmutató készült, amelyet elküldtek a tagállamoknak,
ezenkívül a közös értelmezés érdekében képzést és megbeszélést is szerveztek a GPS tagjainak részvételével. A
havi adatgyűjtés 2014. április 1-jén kezdődött meg.
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Az Európai Unió menekültügyi helyzetéről szóló, a következő részben ismertetett 2012. évi éves jelentés mellett az EASO
2013-tól negyedéves és havi menekültügyi jelentéseket is készített, ami lehetővé tette a nemzetközi védelem iránti
kérelmek, a főbb származási országok, a kérelmezők profilja és a kérelem benyújtása szerinti országok alakulásának
rendszeres elemzését, valamint a külön figyelmet érdemlő ügyterhelés célzott elemzését, például Eritrea, Oroszország,
Szíria vagy a nyugat-balkáni országok esetében. Az EASO 2013-ban három negyedéves jelentést (5) és egy (uniós használatra korlátozott) havi jelentést készített a menekültügyről. Az EASO a jobb elemzési kapacitás és adatmegjelenítés
érdekében fejlett statisztikai és felmérő szoftvert vásárolt, és a személyzetnek képzést tartott annak használatáról.

3.9.2. Éves jelentés az Európai Unió menekültügyi helyzetéről
Az EASO 2013 júniusában elkészítette második éves jelentését az Európai Unió menekültügyi helyzetéről a 2012. évre
vonatkozóan (6).
Az Európai Unió menekültügyi helyzetéről szóló, 2012-re
vonatkozó éves jelentés átfogó áttekintést adott a menekültügy terén az EU-ban fennálló helyzetről: megvizsgálta a
nemzetközi védelmet kérelmezők Unióba irányuló áramlatait,
elemezte a kérelmekre és határozatokra vonatkozó adatokat,
és a 2012-ben nemzetközi védelmet kérelmezők legfőbb
származási országai közül többel kiemelten foglalkozott.
Az EASO éves jelentése a nemzeti és uniós politikai döntéshozók számára is hasznos eszköz volt az olyan területek
meghatározásához, ahol a fejlesztésre a legnagyobb szükség lenne (és amelyekre ezért az EASO és más fő érdekeltek jövőbeni erőfeszítéseinek irányulniuk kellene), a KEMR
minősége, következetessége és hatékonysága javításának
bevallott céljával összhangban.
Ami a módszertant illeti, az EASO 2013. februárban új megközelítést fogadott el az EU menekültügyi helyzetéről szóló
2011. évi éves jelentésének kezdeti tapasztalatai alapján. Az
új módszertanban helyet kapott az alapelvekről szóló nyilatkozat és egy szabványos tartalomjegyzék, valamint a tagállamok, az Európai Bizottság és a civil társadalom által közölt információk gyűjtésének és feldolgozásának lépései, az
időzítés és a konzultációs eljárás.

3.9.3. Az EASO harmadik országoknak szóló támogatása
Az EASO harmadik országoknak szóló 2013. évi támogatása számokban
3 ország (Jordánia, Marokkó és Tunézia) bevonása egy EASO Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási
Eszköz projektbe.
Az EASO külügyi stratégiájának elfogadása.
2 gyakorlati együttműködési ülés (a KEMR külügyi vonatkozásai és az áttelepítés).
Részvétel a Marokkóval és Tunéziával való uniós mobilitási partnerség és a migrációról, mobilitásról és
biztonságról szóló EU–Jordánia párbeszéd 3 értekezletén.
Részvétel a prágai folyamatban.
Szakértői közreműködés a menekültügyi bíráknak szóló 2 TAIEX munkaértekezleten.
A migráció és a menekültügy területén a belügyi és külügyi vonatkozások között szoros a kapcsolat. A migrációval
és a menekültüggyel nem lehet hatékonyan foglalkozni a harmadik országokkal való együttműködés figyelembevétele nélkül.
(5) A menekültügyről szóló negyedéves jelentések az interneten itt érhetők el: http://easo.europa.eu/asylum-trends-analysis/quarterly-report.
(6) A jelentés az interneten itt érhető el: http://easo.europa.eu/asylum-documentation/easo-publication-and-documentation.
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Az EASO 2013. novemberben fogadta el külügyi stratégiáját (7), amelyben elismerte, hogy az ügynökség várhatóan fontos szerepet játszik majd a KEMR külügyi vonatkozásaiban. Az EASO mindazonáltal működésének első
két évében azt választotta, hogy gyakorlati együttműködési eszközök kidolgozásával a KEMR Unión belüli megvalósításának támogatására helyezi a hangsúlyt. A külügyi stratégia meghatározta azt a megközelítést és általános
keretet, amelyen belül az EASO kialakítja a KEMR külügyi vonatkozásaival kapcsolatos munkáját. Meghatározták
ezenkívül az EASO szerepét a KEMR külügyi vonatkozásaiban, ez utóbbiak alapelveit, a végrehajtás módszerét és
a földrajzi prioritásokat, valamint az EASO külső fellépésének formáit. Külpolitikájában az EASO átfogó célját úgy
lehet meghatározni, hogy a harmadik országok menekültügyi és befogadási kapacitását kívánja megerősíteni,
hogy ezáltal megfelelőbb védelmet nyújtson a menedékkérőknek, hogy elősegítse a harmadik országokból az
Unióba érkező menekültek tagállamok általi áttelepítését, valamint hogy az EASO feladataival és tevékenységeivel kapcsolatos kérdésekben együttműködjön a harmadik országokkal. Az EASO külső fellépése összhangban van
az EU általános külpolitikájával és prioritásaival, különösen a migrációval és a mobilitással kapcsolatos általános
megközelítéssel (GAMM), az európai szomszédságpolitikával (ENP) és az EU bővítési stratégiájával, végrehajtása
pedig az EASO-rendelet keretében fog történni. Az EASO külpolitikája a következő formákban nyilvánulhat meg: a
regionális védelmi programok és a tartós megoldások szempontjából releváns más intézkedések végrehajtásának támogatása a harmadik országokban; EASO-képzés biztosítása a harmadik országok illetékes hatóságainak;
koordinátori szerep a tagállamok által végzett áttelepítési tevékenységekben a gyakorlati együttműködési intézkedések kidolgozása révén, az Európai Bizottsággal és a megfelelő partnerekkel együttműködésben; támogatás
a harmadik országok menekültügyi és befogadási rendszereinek kapacitásnöveléséhez; szakpolitikai háttér biztosítása és tanácsadás a tagállamok, az Európai Bizottság és az EKSZ részére a harmadik országok menekültügyi
helyzetével és szükségleteivel kapcsolatban.
Az EASO a külügyi stratégiájával összhangban tevékenységeket dolgozott ki az áttelepítés és a harmadik országokban végzett kapacitásépítés terén.

3.9.4. Áttelepítés
Az Európai Unió áttelepítési politikájáról szóló első, 2012-ben tartott szemináriumra építve az EASO 2013. novemberben gyakorlati együttműködési ülést szervezett az áttelepítésről. Az ülés lehetőséget kínált arra, hogy a résztvevők megvitassák az AMIF keretében történő jövőbeni uniós finanszírozásra vonatkozó kötelezettségvállalási
terveket, valamint az esetleges közös válogató missziókat. Az EASO javasolta egy áttelepítésre szakosodott hálózat
létrehozását az uniós tagállamok és társult országok, az Európai Bizottság, az UNHCR, az IOM és az e területen
dolgozó legfontosabb civil szervezetek képviselőiből.
Az EASO aktívan részt vett ezenkívül az UNHCR szervezésében az áttelepítésről folytatott éves háromoldalú
konzultációkban (ATCR), amelyekre 2013. júniusban került sor. Az itt tárgyalt legfontosabb témák közé tartozott a globális áttelepítés áttekintése és prioritásai, a 2014-re szóló áttelepítési célok, valamint a többéves
kötelezettségvállalások.

3.9.5. Külügyi vonatkozások és kapacitásépítés a harmadik országokban
Az EASO a KEMR külügyi vonatkozásaiból eredő kérdésekről szóló információcsere és fellépések koordinálásával
továbbfejlesztette külügyi tevékenységeit. Az EASO az Európai Bizottsággal egyetértésben a GAMM keretében
törekedett arra, hogy technikai kérdésekben együttműködjön a harmadik országok illetékes hatóságaival.
Az EASO 2013. októberben gyakorlati együttműködési munkaértekezletet szervezett az EASO szerepéről a KEMR
külügyi vonatkozásaiban.
A harmadik országokban végzett kapacitásépítés terén az EASO 2013. februárban részt vett a migrációról, mobilitásról és biztonságról szóló EU–Jordánia párbeszédben, 2013. szeptemberben pedig az EU–Marokkó mobilitási
partnerség keretében tartott értekezleten. 2013. novemberben az EU–Tunézia mobilitási partnerség keretében is
sor került egy értekezletre.

(7) A stratégia az interneten itt érhető el: http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-Action-Strategy.pdf.
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Az EASO 2013. decemberben az Európai Bizottsággal (EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatóság) is
támogatási megállapodást írt alá az ENPI keretében a Frontexszel közös projektre vonatkozóan, hogy kapacitásépítési támogatást nyújtsanak Jordánia, Marokkó és Tunézia érintett hatóságainak. Az EASO és a Frontex közötti
együttműködési megállapodással összhangban, a migráció, a menekültügy és a határigazgatás átfogó megközelítése nyomán a Frontex beleegyezett abba, hogy részt vegyen a projekt végrehajtásában. A „Támogatás Jordániának az EASO munkájában való részvételéhez, valamint Tunéziának és Marokkónak az EASO és a Frontex
munkájában való részvételéhez” című projektet 18 hónapos végrehajtási időszakra, nagyjából 1 millió EUR lekötött költségvetéssel hagyták jóvá.
Az EASO 2012 óta részese lett a „Minőség és képzés a menekültügyi folyamatokban” elnevezésű projektnek is,
amelynek végrehajtása a prágai folyamat célzott kezdeményezése keretében történik. Az ügynökség 2013-ban
fenntartotta az EASO képzési tanterv képzési programjának végrehajtására irányuló intézkedéseit az EU keleti
szomszédságában lévő országokban, valamint Törökországban.
Az EASO ezenkívül 2013-ban úgy határozott, hogy támogatja az UNHCR „Menekültügyi rendszerekkel kapcsolatos
minőségügyi kezdeményezés Kelet-Európában és a Dél-Kaukázusban” című projektjét, amelynek értelmében az
EASO képzési tanterv keretében képzést nyújt a régió országainak; ennek részeként engedélyezte konkrét modulok lefordítását oroszra.
Amint azt a 3.6.3. szakaszban már említettük, az EASO emellett részt vett a TAIEX két munkaértekezletén az európai uniós bővítési politika témájában. 2013. áprilisban a menekültjogi bírák közötti regionális együttműködésről
rendeztek munkaértekezletet Skopjéban (Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság), egy további munkaértekezletet
pedig Szarajevóban (Bosznia-Hercegovina) tartottak 2013. májusban, a COI menekültügyi eljárásokban való felhasználásának bevált módszereiről a régió gyakorló szakemberei körében.
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4. Az EASO környezete és hálózata
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4.1.

NEMZETKÖZI
SZERVEZETEK

UNIÓS
SZERVEK

Igazgatótanács
Az EASO igazgatótanácsa 2013-ban, számokban

31 tag és megfigyelő.
4 igazgatótanácsi ülés.
4 programozási dokumentum elfogadása (2014–16-os többéves munkaprogram, 2014. évi munkaprogram,
2014–16-os többéves személyzetpolitikai terv és a 2014. évi költségvetés).
2 jelentés elfogadása (2012. évi éves jelentés az Európai Unió menekültügyi helyzetéről és Az EASO 2012. évi
éves tevékenységi jelentése).
3 igazgatótanácsi határozat elfogadása.
Az EASO és az UNHCR közötti együttműködési megállapodás elfogadása.
Az igazgatótanács az EASO irányítását és tervezését ellátó testület. 2013-ban 31 tagból és megfigyelőből állt (minden tagállam részéről egy-egy tag, Dánia kivételével, amely megfigyelőként kap meghívást, az Európai Bizottság
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részéről két tag, valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága részéről egy szavazati joggal nem rendelkező tag).
Az igazgatótanács 2013-ban megválasztotta új elnökét és elnökhelyettesét. Ezenkívül a társult országok (Izland,
Liechtenstein, Norvégia és Svájc) képviselői is meghívást kaptak, hogy megfigyelőként részt vegyenek az igazgatótanács ülésein. A Frontex szintén meghívást kapott az igazgatótanácsi ülések releváns napirendi pontjain való
részvételre, különösen az Unión belüli menekültügyi helyzet, a korai figyelmeztető és felkészültségi rendszer és a
görögországi helyzet tekintetében.
Az igazgatótanács 2013-ban hatékonyan el tudta látni feladatait, ami a következő dokumentumok és határozatok hivatalos elfogadását is magában foglalta:
• a 2014–16. közötti időszakra szóló többéves munkaprogram;
• a 2014. évi munkaprogram;
• a 2014–16. közötti időszakra szóló többéves személyzetpolitikai terv (az
Európai Bizottság véleményének függvényében);
• az EASO 2014. évi költségvetése;
• az EASO és az UNHCR közötti együttműködési megállapodás;
• az igazgatótanács 2013. június 13-i 18. számú határozata az EASO 2012. évi Az EASO igazgatótanácsának
tizedik ülése, Málta, 2013.
végleges beszámolójáról szóló vélemény elfogadásáról;
• az igazgatótanács 2013. szeptember 16-i 19. számú határozata az EASO február 4–5.
számvitelért felelős tisztviselőjének szerződéséről;
• az igazgatótanács 2013. december 27-i 20. számú határozata az EASO költségvetési rendeletéről.
Az igazgatótanács ezenkívül rendszeres eszmecserét folytatott az EU menekültügyi helyzetéről, különös tekintettel Szíriára, a Földközi-tengerre, az Orosz Föderációra és a nyugat-balkáni országokra. Ugyancsak eszmecserét
folytatott az új menekültügyi csomag operatív végrehajtásáról és a stockholmi program 2014-ben várható befejezését követő, következő többéves bel- és igazságügyi programról. Az igazgatótanács megvitatta az EASO Bulgáriára, Görögországra, Olaszországra és Svédországra vonatkozó támogatási intézkedéseinek végrehajtásában elért
előrehaladást. Külön figyelmet fordítottak a képzésre és a szakmai továbbképzésre – beleértve az új képzési útvonalat –, a minőségi folyamatokra, valamint a COI-ra és a COI hálózati megközelítés kidolgozására. A korai figyelmeztető és felkészültségi rendszerrel kapcsolatban az igazgatótanács megállapodott a folyamat II. szakaszáról, és
megkapta a menekültügyről szóló havi és negyedéves jelentéseket. Az igazgatótanács az EASO külügyi stratégiáját
is jóváhagyta. Ami a belső ellenőrzési tevékenységeket illeti, az igazgatótanács elfogadta az IAS 2013. évi tevékenységeire vonatkozó tervet, és jóváhagyta a 2014–16. közötti időszakra szóló stratégiai belső ellenőrzési tervet.

4.2.

Együttműködés az Európai Parlamenttel, az Európai Unió
Tanácsával és az Európai Bizottsággal
Az EASO 2013. évi együttműködése az Európai Parlamenttel, az Európai Unió Tanácsával és az
Európai Bizottsággal számokban

Rendszeres kétoldalú ülések a Bizottsággal.
A Bizottság által készített belső értékelés.
5 esemény a Parlamenttel.
Részvétel a Tanács 13 ülésén.
Független uniós ügynökségként az EASO az EU szakpolitikáin és intézményi keretein belül végzi tevékenységét.
Az ügynökségnek ezért munkájáról és a rendelkezésére álló források felhasználásáról be kell számolnia a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak, ezenkívül bizonyítékokon alapuló szakmai ismereteket kell biztosítania
a KEMR fejlesztéséhez. Az EASO 2013-ban a Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak benyújtotta többek
között az éves munkaprogramját, az EU menekültügyi helyzetéről szóló éves jelentését, éves tevékenységi jelentését és végleges beszámolóját.
Ami az Európai Bizottságot illeti, az EASO és a Bizottság között rendszeres kétoldalú találkozókat szerveztek, különböző szinteken. Folytatódott a Bizottsággal mint az EASO igazgatótanácsának hivatalos tagjával való strukturált
együttműködés.
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Partner főigazgatóság lévén a Belügyi Főigazgatóság és az EASO között állandó kapcsolattartás folyt. Az EASO szorosan együttműködött a Belügyi Főigazgatósággal az igazgatás, valamint a szakpolitikai és operatív ügyek terén.
Utóbbi tekintetben különösen nagy figyelmet fordított az átdolgozott dublini rendelet 33. cikke szerinti mechanizmus végrehajtására, az EU-n belüli áthelyezésre, beleértve az EASO részvételét az éves áthelyezési fórumon,
a földközi-tengeri akció-munkacsoportra, a képzési és minőségi folyamatokra, a kísérő nélküli kiskorúakra, a Bulgáriának, Görögországnak és Olaszországnak nyújtott operatív támogatásra és a KEMR külügyi vonatkozásaira. Az
EASO ezenkívül megfigyelőként megjelent a menekültügyre vonatkozó átdolgozott uniós jogi aktusok átültetésével és alkalmazásával foglalkozó különféle kapcsolattartó bizottságok ülésein. Az EASO emellett egyeztetett az
Európai Bizottsággal és az Európai Migrációs Hálózattal (EMH) a menekültügyről szóló megfelelő éves jelentések
elkészítésének folyamatairól. Az EASO 2013-ban részt vett az EMH vonatkozó ülésein.
Az Európai Bizottság a menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásáról szóló közleményében
szereplő tevékenységek részeként 2013-ban értékelést készített arról, milyen hatással van az EASO a menekültügy
területén folytatott gyakorlati együttműködésre és a KEMR-re. A belső értékelést 2013. decemberben véglegesítették, a következtetéseket pedig 2014-ben vonták le.
Az EASO 2013-ban a Bizottság más főigazgatóságaival és szolgálataival is fokozta az együttműködést, például a
EuropeAid Fejlesztési és Együttműködési Főigazgatósággal a 3.10.2. szakaszban említett ENPI-projekt tekintetében, illetve az Eurostattal a menekültügyi adatok gyűjtése tekintetében. A költségvetési és pénzügyi vonatkozások, illetve az emberi erőforrások terén 2013-ban ösztönözték a rendszeres igazgatási együttműködést a
Költségvetési Főigazgatósággal, illetve a Humánerőforrásügyi és Biztonsági Főigazgatósággal. Az EASO emellett az
EASO külügyi stratégiájának kidolgozása és a Jordániával, Marokkóval és Tunéziával közös ENPI-projekt végrehajtásának előkészítése érdekében kapcsolatban állt az EKSZ-szel.
Az Európai Parlamenttel kapcsolatban az ügynökség 2013. márciusban részt
vett az „Érdemi vita az EU-ba irányuló bevándorlásról és a migrációról” című
meghallgatáson. Az EASO júliusban előadást tartott az EU-n belüli áthelyezésről. 2013. szeptemberben az EASO az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) előtt ismertette 2012. évi éves jelentését az Európai
Unió menekültügyi helyzetéről és az EASO 2012. évi éves tevékenységi jelentését. Az EASO ezenkívül 2013. októberben látogatást szervezett székhelyén
a LIBE bizottság számára. A bel- és igazságüggyel foglalkozó ügynökségek Az Európai Parlament küldöttsége
hálózatának tevékenységei keretében az EASO ugyancsak részt vett a CEPOL látogatást tett az EASO-nál, Málta,
és az Európai Parlament által a bűnüldözési képzési rendszerről szervezett 2013. október 29–30.
vitában.
Az Európai Unió Tanácsát illetően az EASO az ír és a litván elnökség idején 13 tanácsi ülésen vett részt. Az EASO
többek között részt vett a Bel- és Igazságügyi Miniszterek Tanácsának és a Bevándorlással, Határokkal és Menekültüggyel Foglalkozó Stratégiai Bizottságnak (SCIFA) az ülésein. Az EASO különösen az EU menekültügyi helyzetéről
(különös tekintettel Szíriára és a Földközi-tengerre), a migrációs nyomásra vonatkozó uniós cselekvési tervről,
a nemzetközi védelem iránti kérelmek közös feldolgozásáról és a földközi-tengeri akció-munkacsoporton belüli
intézkedésekről szóló vitákhoz szólt hozzá.

4.3.

Együttműködés az UNHCR-rel és más nemzetközi
szervezetekkel

Az EASO 2013. évi együttműködése az UNHCR-rel és más nemzetközi és kormányközi szervezetekkel
számokban
Az EASO és az UNHCR közötti együttműködési megállapodás aláírása.
30-nál több kétoldalú ülés az UNHCR-rel.
Kétoldalú ülések az Európa Tanáccsal és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM).
A migrációról, menedékjogról és menekültekről szóló kormányközi konzultációs fórummal folytatott levélváltás
hivatalossá tétele.
Részvétel a kormányközi konzultációs fórum 2 ülésén és a bevándorlási szolgálatok főigazgatóinak
konferenciája (GDISC) 4 ülésén.
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Az EASO 2013-ban szoros együttműködést folytatott az UNHCR-rel és a megfelelő nemzetközi és kormányközi
szervezetekkel, például az Európa Tanáccsal, az IOM-mel, a kormányközi konzultációs fórummal és a GDISC-vel.
A már folyamatban lévő együttműködés alapján az EASO és az UNHCR
együttműködési megállapodást kötött, amelyet 2013. decemberben írtak
alá. Az együttműködési megállapodás célja, hogy szervezettebb együttműködési kereteket alakítson ki a közös munka megfelelő területein, szinergiákat hozzon létre és erősítse az EASO és az UNHCR különböző intézkedései
közötti koherenciát. Az együttműködés fő területei a következők: képzés és
szakmai továbbképzés; a minőségi kezdeményezések és a nemi kérdések
terén bevált módszerek és szakértelem megosztása; COI; adat- és információgyűjtés és -elemzés; a veszélyeztetett személyek meghatározása; speciális és sürgősségi támogatás; külső tevékenységek és áttelepítés; áthelyezési
tevékenységek.
Az EASO–UNHCR együttműködési
megállapodás aláírása, Genf, 2013.
Az ügynökség az EASO megbízatása szerinti területek mindegyikén szorosan december 13.
együttműködött az UNHCR-rel. Az EASO a 2013. év folyamán tovább erősítette együttműködését az UNHCR-rel, amely az EASO üléseinek túlnyomó többségén részt vett. Az EASO részt
vett ezenkívül az UNHCR által 2013. júliusban szervezett, az áttelepítésről szóló éves háromoldalú konzultációkon.
Folytatódott a szervezett együttműködés, különös tekintettel az UNHCR szavazattal nem rendelkező tagként való
részvételére az EASO igazgatótanácsában, valamint az EASO konzultációs fórumában és más konzultációs tevékenységeiben. Az UNHCR ezenkívül megerősítette a máltai székhelyű állandó összekötő hivatalát az EASO-nál,
amihez hozzátartozott a kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekkel kapcsolatos információk terjesztése.
Az EASO és az UNHCR emellett összehangolták a bolgár menekültügyi rendszer és a görög menekültügyi rendszer
támogatására irányuló tevékenységeiket, különösen a két szervezet között 2012. novemberben aláírt hozzájárulási megállapodás alapján.
Az éves felső vezetői konzultációkra 2013. júliusban került sor, míg az év folyamán összesen 30-nál is több kétoldalú értekezletet szerveztek a különböző szinteken.
Az EASO és az UNHCR között rendszeres információcsere zajlott, különös tekintettel a szíriai és a földközi-tengeri
helyzetre.
Amint azt a jelentés 3.10.2. szakaszában említettük, az EASO 2013-ban úgy határozott, hogy támogatja az UNHCR
„Menekültügyi rendszerekkel kapcsolatos minőségügyi kezdeményezés Kelet-Európában és a Dél-Kaukázusban”
című projektjét, amelynek értelmében az EASO képzési tanterv keretében képzést nyújt a régió országainak;
ennek részeként engedélyezte konkrét modulok lefordítását oroszra. Az EASO ezenkívül részt vett „A kiszolgáltatottság kezelése a menekültügyben” című, az UNHCR vezetésével zajló projektben, amely a veszélyeztetett menedékkérők felismerésére, a veszélyeztetett menedékkérők támogatási és eljárási szükségleteinek ellátására és a
képzésre helyezte a hangsúlyt.
Az EASO tevékenységei ellátása során szoros kapcsolatban állt a tevékenységi területéhez kapcsolódó területeken működő nemzetközi és kormányközi szervezetekkel. Áprilisban kétoldalú találkozót szervezett az IOM-mel,
júniusban pedig az Európa Tanáccsal, amelynek keretében az EJEB-bel is
egyeztetett. Az EASO ezenkívül részt vett a GDISC négy ülésén, középpontban az EU menekültügyi helyzetével, az előrejelzésekkel, a korai figyelmeztető rendszerekkel és az ügyhátralék kezelésével. Ami a kormányközi
konzultációs fórummal való együttműködést illeti, az EASO 2013. januárban
hivatalossá tett egy levélváltást. A levélváltás megteremtette a keretet a
programozás és a tervezés terén való fokozott együttműködéshez, a techni- Swing nagykövet, az IOM főigazgakai együttműködéshez és az információcseréhez. Az EASO ezenkívül 2013- tója az EASO-nál tett látogatáson,
Málta, 2013. november 4.
ban megjelent a kormányközi konzultációs fórum két ülésén.
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4.4.

Együttműködés a társult országokkal
Az EASO 2013. évi együttműködése a társult országokkal számokban

4 megállapodás parafálása (Izlanddal, Liechtensteinnel, Norvégiával és Svájccal).
2013. februárban tartották a társult országokkal (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc) kötendő megállapodásokról szóló tárgyalások utolsó fordulóját. Az EASO az egész folyamatban megfigyelőként vett részt. Négy tárgyalási fordulóra került sor, ezek közül az utolsót 2013. februárban rendezték. A társult országok 2013. júniusban
parafálták a szöveget, a Tanács pedig 2014-ben döntött a megállapodások megkötéséről.
Az együttműködési megállapodások révén a társult országok részt vehetnek az EASO munkájában, és jogosultak az
EASO támogató intézkedéseinek igénybevételére. Az EASO emellett szerződtetheti is a társult országok állampolgárait.

4.5.

Együttműködés az uniós ügynökségekkel
Az EASO 2013. évi együttműködése az uniós ügynökségekkel számokban

Az EASO és az FRA közötti együttműködési megállapodás aláírása.
Részvétel a bel- és igazságüggyel foglalkozó ügynökségek hálózatának 4 ülésén.
2 EASO–Frontex közös képzési kezdeményezés az azonosításról és az állampolgárság megállapításáról
Görögország részére.
Egy vészhelyzeti gyakorlat a Frontex-szel a román–magyar határon.
Az EASO 2013-ban fokozottan együttműködött más uniós ügynökségekkel, úgy többoldalú, mint kétoldalú formában, különösen a bel- és igazságügy területén.
Az uniós ügynökségek általános koordinációs hálózatának tagjaként az EASO rendszeresen részt vett az ügynökségek vezetőinek és az igazgatási szervek vezetőinek ülésein, valamint a létrehozott munkacsoportokban, például a
teljesítményhálózatban vagy a hivatalközi jogi hálózatban (IALN).
A bel- és igazságüggyel foglalkozó (IB) ügynökségek hálózatával összefüggésben az EASO 2013-ban részt vett az
IB ügynökségek kapcsolattartó csoportjának három ülésén, illetve az IB ügynökségek vezetőinek a CEPOL elnökletével megrendezett találkozóján. Az ügynökség megtette az előkészületeket ahhoz, hogy 2014-ben átvegye a
hálózat elnökségét. Az IB ügynökségek hálózata 2013-ban a következőkből állt: a CEPOL, az EASO, az EIGE, a
Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA), a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog
Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Ügynökség
(eu-LISA), a Frontex és az FRA. 2013 folyamán az Európai Bizottság, ezen belül az Európai Csalás Elleni Hivatal
(OLAF) és az EKSZ is közreműködött a hálózatban. A 2013-ban tárgyalt fő témák közé tartozott a képzés koordinációja, a humán erőforrások mobilitása és a külkapcsolatok.
Kétoldalú szempontból az EASO és a Frontex folytatta a két ügynökség között 2012-ben aláírt együttműködési megállapodás végrehajtását. Külön figyelmet fordítottak a görögországi operatív együttműködés koordinálására, valamint
a képzési tevékenységek összehangolására, beleértve az állampolgárság megállapításáról szóló közös képzés megtartását. 2013-ban sikerült megerősíteni a migrációs és menekültügyi tendenciákkal kapcsolatos adatcserét és elemzést.
Amint azt a 3.8. szakaszban említettük, az EASO 2013 nyarán sürgősségi támogatási gyakorlatot tartott, amelyre a
Frontex operatív gyakorlatával (REX2013) összefüggésben került sor, Magyarország és Románia Szerbiával közös határai mentén. Az EASO 2013-ban tagként részt vett a Frontex konzultációs fórumának három ülésén, a Frontex pedig
megjelent az EASO konzultációs fórumának plenáris ülésén. A külügyi vonatkozásokat tekintve az EASO és a Frontex
megállapodott abban, hogy részt vesznek egy Jordániában, Marokkóban és Tunéziában lebonyolított ENPI-projektben. A Frontex felkérést kapott, hogy szóljon hozzá az EASO igazgatótanácsi üléseinek egyes napirendi pontjaihoz.
Az FRA-val való együttműködést tekintve a két ügynökség 2013. júniusban együttműködési megállapodást írt alá
(8), amely a meglévő együttműködés alapján a képzés, a minőségügyi támogatás, az operatív együttműködés, a
(8) Az EASO és az FRA közötti együttműködési megállapodás az interneten itt érhető el: http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20130606-EASO-FRAworking-arrangement-FINAL.pdf.
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kutatás, a tájékoztatás és az elemzés, valamint a horizontális együttműködés területeire terjedt ki. Az FRA közreműködött továbbá az EASO tevékenységeiben, különösen a képzés és a minőségi eszközök terén, az EASO pedig
szakértelmet biztosított és részt vett A menekültügyre, a határokra és a bevándorlásra vonatkozó európai jogról
szóló kézikönyv közzétételében.
Az EASO és az Europol 2013-ban folytatta az addigi együttműködést, leginkább az EPS területén, a CEPOL és az
EASO pedig továbbfejlesztették a képzési módszerek megosztása terén folyó együttműködésüket. Az EASO és az
eu-LISA 2013-ban elkezdte felderíteni a kétoldalú együttműködés lehetőségeit, különösen az Eurodac tekintetében, az uniós menekültügyi jogi eszközök átdolgozása kapcsán.

4.6.

Konzultációs fórum és együttműködés más érdekelt felekkel
Az EASO konzultációs fóruma és együttműködése más érdekelt felekkel 2013-ban, számokban

4 negyedéves konzultációs ütemterv.
24 konzultációs tevékenység.
4 ülés (a konzultációs fórum plenáris ülése és 3 tanácsadó munkacsoporti ülés).
Az uniós intézményekkel, szervekkel és hivatalokkal, illetve a nemzetközi és kormányközi szervezetekkel folytatott
együttműködés mellett az EASO szoros kapcsolatban áll más megfelelő érdekeltekkel is, például civil társadalmi
szervezetekkel, a tudományos szférával és a bíróságok és törvényszékek tagjainak szervezeteivel. Ez utóbbival
kapcsolatban a jelentés 3.6.3. szakasza részletesen ismerteti, hogy a menekültügyi bíróságokkal és törvényszékekkel való együttműködés terén milyen tevékenységek zajlottak 2013-ban.
A konzultációs fórum teret ad az EASO és az érdekelt felek közötti információcseréhez és a szakismeretek egyesítéséhez. A 2011-es és 2012-es tapasztalataiból származó tanulságokra építve az EASO-nak 2013-ban sikerült
előrelépést elérnie a konzultációs fórum munkájában. Az EASO konzultációs
fórumának 2012-ben elfogadott operatív tervével összhangban az EASO
negyedévenként kiadta konzultációs ütemtervét, és 24 konzultációs tevékenységet szervezett, többek között az EASO 2014. évi munkaprogramjáról,
az Európai Unió menekültügyi helyzetéről szóló 2012. évi éves jelentésről és
az EASO 2012. évi éves tevékenységi jelentéséről. Az EASO 2013-ban felkérte
a konzultációs fórum tagjait, hogy tájékoztassák a KEMR működésének fő Harmadik konzultációs fórum,
vonatkozásairól, és nyílt közreműködési felhívásban kérte, hogy adjanak Málta, 2013. november 27–28.
tájékoztatást a KEMR megvalósítását helyi, regionális, nemzeti vagy európai
szinten különösen befolyásoló tevékenységeikről és projektjeikről.
2013-ban külön figyelmet fordítottak a kísérő nélküli kiskorúakkal foglalkozó munkára, ahol a konzultációs fórum
tagjait bevonták a korbecsléssel és a család felkutatásával kapcsolatos helyzetkép elkészítésébe.
A képzési tevékenységek terén a konzultációs fórum kiválasztott tagjait felkérték, hogy témától függően vegyenek
részt a képzési referenciacsoportban. A civil társadalmi szervezetekkel 2013-ban legalább egy alkalommal konzultáltak az EASO „KEMR”, „Vezetők”, „Nem, nemi identitás és szexuális irányultság”, „A menekültügyi eljárásokról
szóló irányelv”, „A dublini rendelet”, „Gyermekek meghallgatása”, „Veszélyeztetett személyek meghallgatása” és
„Nemzetközi menekültjog és az emberi jogok” című képzési moduljainak kidolgozása során.
Az EASO ezenkívül 2013-ban a részvételi szándék kifejezésére való nyílt felhívást intézett a civil társadalmi szervezetekhez, hogy vegyenek részt az EASO munkájának következő három kiemelt területén: kísérő nélküli kiskorúak
(korbecslés és a család felkutatása), az EASO képzési tanterv (a referenciacsoport révén) és az EASO korai figyelmeztető és felkészültségi rendszere.
Az EASO 2013-ban kialakította az EASO weboldalon keresztül elérhető e-konzultációs platformját.
Az EASO 2013-ban folytatta együttműködését a tudományos világgal, amely különféle fórumok révén – pl. képzésfejlesztési tevékenységek útján és magán a konzultációs fórumon keresztül – kapcsolódott be az EASO munkájába.
Az EASO részt vett a tudományos szereplők által a menekültügy és a KEMR terén szervezett konferenciákon és
előadásokon.
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Az EASO 2013. novemberben megtartotta konzultációs fórumának harmadik plenáris ülését. Az ülésen témák
széles körét vitatták meg, köztük az EASO korai figyelmeztető és felkészültségi rendszerét, az EASO görögországi
munkáját, az EASO minőségügyi folyamatait, az EASO nyugat-balkáni országokat vizsgáló esettanulmányát, az
EASO szerepét a KEMR külügyi vonatkozásaiban, az EASO által készített termékekhez kapcsolódó közös COI-t és
az EASO vészhelyzetekben betöltött szerepét. Az ülés a KEMR megvalósításáról és a stockholmi program utáni
kilátásokról szóló bizottsági vitával zárult. Az EASO munkájának és személyzetének megismerése érdekében a
konzultációs fórum tagjai ellátogattak az EASO székhelyére, és meghallgatták az EASO munkatársai által az EASO
munkájának különböző területeiről tartott előadásokat.
A konzultációs fórum létrehozásának és kezdeti működésének támogatására létrehozott tanácsadó munkacsoport 2013-ban háromszor ült össze. A csoport az év folyamán öt vezető szakértőből állt, akiket az Európai Bizottság, az UNHCR, az ECRE, az Odysseus hálózat és az IARLJ nevezett ki.

4.7.

Az EASO szervezete
Az EASO 2013. évi szervezete számokban

71 munkatárs (15 új felvételi eljárás lezárása).
12 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatokban és 10,5 millió EUR kifizetési előirányzatokban.
156 szerződés és 9 többéves keretszerződés megkötése.
600 új feliratkozó a hírlevélre, 14 sajtóközlemény, 9 kiadás a hírlevélből, 15 interjú a sajtó képviselőivel és
4 sajtótájékoztató megrendezése.
Az EASO belső és külső értékelései.
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Az EASO belső szervezeti struktúrájának élén az ügyvezető igazgató állt, aki az EASO jogi képviselőjeként látta el
feladatait, és ő felelt többek között az EASO igazgatási irányításáért, valamint az igazgatótanács munkaprogramjának és határozatainak végrehajtásáért.
Az ügyvezető igazgató munkáját 2013-ban közvetlenül támogatta a végrehajtó hivatal és a következő négy osztály/központ vezetője, valamint a számvitelért felelős tisztviselő:
•
•
•
•

Általános ügyek és adminisztrációs osztály (GAAU),
Információs, dokumentációs és elemzési központ (CIDA),
Operatív támogatási központ (COS),
Képzési, minőségügyi és szakmai központ (CTQE).

Az ügyvezető igazgató és a négy osztályvezető/központvezető 2013-ban a vezetői munkacsoporti értekezlet keretében minden héten összeült annak érdekében, hogy nyomon kövesse az EASO tevékenységeinek és szervezetének eredményeit, és megvitassa a soron következő tevékenységeket.
Az éves tevékenységi jelentés II. részében szereplő részletes információk sérelme nélkül, a személyzet, a költségvetés és a közbeszerzés áttekintése 2013-ban a következőképpen alakult:
2013 végén az EASO személyzete 71 főből állt, köztük 31 tisztviselőből, 13 asszisztensből, 15 szerződéses alkalmazottból és 12 kirendelt nemzeti szakértőből. Az EU-tagállamok közül 2013 végére húsznak az állampolgárai már
képviseltették magukat az EASO-nál. Az EASO 15 felvételi eljárást bonyolított le, de a 2013. évi létszámtervhez
kapcsolódó több versenyvizsga is csak a következő év elején zárult le. A nemek közötti egyensúlyt tekintve az
EASO-nál 41 női munkatárs (58%) és 30 férfi munkatárs (42%) dolgozott. 2013. szeptemberben megválasztották
az EASO első személyzeti bizottságát. Az EASO az év folyamán elfogadta a munkaköri leírások kézikönyvét, és egységes szerkezetbe foglalta az újonnan érkezőknek szóló bevezető programot.
Ami a költségvetést és annak végrehajtását illeti, az EASO költségvetése 2013-ban kötelezettségvállalási előirányzatokban kezdetben 12 millió EUR-t, kifizetési előirányzatokban 9 millió EUR-t tett ki. A kifizetési előirányzatok
összegét egy költségvetési módosítás 10,5 millió EUR-ra emelte. Az EASO 2013. decemberben elfogadta új költségvetési rendeletét.
A közbeszerzést tekintve az EASO tovább erősítette a közbeszerzési és a szerződési eljárásokkal kapcsolatos tervezést, ellenőrzést és beszámolást. Sikeresen végrehajtotta a 2013. évi közbeszerzési tervet, kilenc nyílt közbeszerzési eljárás és 43 tárgyalásos közbeszerzési eljárás lebonyolításának támogatásával. Ezek eredményeképpen
kilenc többéves keretszerződés és 156 szerződés jött létre.
A sajtót és a kommunikációt tekintve az EASO továbbfejlesztette weboldalát, hogy interaktívabb, átláthatóbb és
felhasználóbarát legyen. Az EASO ezenkívül szoros kapcsolatot alakított ki a megfelelő médiaszervezetek stratégiai tagjaival. Az EASO 2013-ban 14 sajtóközleményt és hírleveléből kilenc számot adott ki. Az EASO hírlevelére
600 új olvasó iratkozott fel. Az ügynökség 15 interjút adott a sajtó képviselőinek, és négy sajtótájékoztatót tartott.
Napi szintű sajtófigyelést végzett és napi kivonatokat készített a hírekből. Az EASO 2013-ban elfogadta vizuális
identitását. Az EASO hatékonyan kezelte az EASO információs postafiókot, több mint 500 e-mailes megkeresést
fogadott és megerősítette belső kommunikációs tevékenységeit. Az EASO kiadványainak felsorolása az éves tevékenységi jelentés II. részének 5. szakaszában található.
Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) terén az EASO a 2012-ben kialakított IKT-infrastruktúrát
vette alapul. Az operatív tevékenységek támogatása érdekében kibővítették az IKT-infrastruktúrát, különösen az
EPS és a közös COI-portál tekintetében. Az EASO 2013-ban nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy megteremtse az
alapokat egy aktív könyvtár- és e-mail rendszer infrastruktúrájához a virtuális környezetben. Egyszerűsítették a
rendszerek és szolgáltatások irányítását, ami lehetővé tette a rugalmas tervezést és a jövőbeni katasztrófa-elhárítási és helyreállítási stratégia bevezetését. Az EASO magas rendelkezésre állású összekapcsolt infrastruktúrát
alakított ki adatbázis-kezelő rendszereinek tárhelyeként. Üzembe helyeztek egy videokonferencia-infrastruktúrát,
és terminálszolgáltatásokat fejlesztettek ki az EASO-rendszerekhez való távoli hozzáférés érdekében. IKT-politikát
vezettek be az erőforrások elfogadható használatáról.
A logisztika terén az EASO külön figyelmet fordított arra, hogy a 2012. évi költözés befejezése után teljes körűen
kialakítsa és berendezze új székhelyét. Az EASO továbbfejlesztette az aktívák készletnyilvántartását.

A dokumentumok kezelését és az adatvédelmet tekintve az EASO 2013-ban egységes szerkezetbe foglalta a „Feldolgozási műveletek nyilvántartását”, és kidolgozta a személyes adatokat felhasználó feldolgozási műveletek nyilvántartását. A szabadságok kezelésével, a közbeszerzéssel és a menekültügyi intervenciós szakértői állománnyal
kapcsolatban előzetes ellenőrzést kértek az európai adatvédelmi biztostól (EDPS). Az EASO különféle műveleteihez adatvédelmi nyilatkozatokat készítettek. 2013-ban ugyancsak elkészült az adatvédelmi tisztviselő szerződése,
és kézikönyv készült a szakpolitikákról és eljárásokról.
Az IAS és az Európai Számvevőszék ajánlásaival összhangban az EASO végrehajtotta és továbbfejlesztette belső
kontrolljait, a 2012. novemberben elfogadott belsőkontroll-standardoknak megfelelően. Az ezzel kapcsolatos
tevékenységekkel az éves tevékenységi jelentés II. részének 1. szakasza foglalkozik.

4.7.1. Az EASO belső és külső értékelése
Az Európai Bizottság 2013 folyamán a menekültüggyel kapcsolatos Unión belüli szolidaritás fokozásáról szóló
közleményében szereplő tevékenységek részeként értékelést készített arról, milyen hatással van az EASO a menekültügy területén folytatott gyakorlati együttműködésre és a KEMR-re. A belső értékelést 2013. decemberben
véglegesítették, a következtetéseket pedig 2014-ben fogadták el.
Az igazgatótanács emellett elfogadta az EASO első független értékelésére szóló megbízást is. Ez a 2014-ben esedékes külső értékelés azt vizsgálja, hogy milyen hatással van az ügynökség a menekültügy terén folyó gyakorlati
együttműködésre és általában a KEMR-re. Az értékelés számba veszi az EASO megbízatásán belül elért előrehaladást, beleértve annak felmérését, hogy szükség van-e további intézkedésekre a valódi szolidaritás biztosítása
és a különösen leterhelt tagállamok feladatainak megosztása érdekében. Az értékelés megvizsgálja különösen az
EASO megbízatása esetleges módosításának szükségességét, beleértve egy ilyen módosítás pénzügyi következményeit, valamint azt, hogy az irányítási szerkezet megfelelő-e az EASO feladatainak teljesítéséhez.
Az EASO tevékenységeit a következő konkrét célok figyelembevételével értékelik, amelyek egyben a fő értékelési
kritériumok is: az EASO uniós hozzáadott értéke, hatása, hatékonysága, eredményessége és munkamódszerei. A
független értékelés a 2011. júniustól 2014. júniusig tartó időszakot öleli fel, elkészítésére pedig pályázati eljárás
keretében egy külső vállalkozót kérnek fel.

II. RÉSZ
1. A megbízhatósági nyilatkozat alapját
képező tényezők
1.1.

1. tényező: Vezetői értékelés

A jogszerűség és a szabályszerűség támogatása érdekében 2012-ben sor került az eredményes irányítást szolgáló
belsőkontroll-standardok elfogadására, és ezeket 2013 folyamán a valamennyi pénzügyi folyamathoz tartozó eljárások elfogadásával sikerült bevezetni. A pénzügyi szereplők feladatainak ellátására kijelölt személyzet minden
tagja részt vett az ezen eljárásokhoz szükséges képzésben, továbbá megismerte a kapcsolódó szabályokat.
Míg a költségvetés végrehajtásának irányadó elve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, a pénzügyi tranzakciók tekintetében elért gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség szintje arányos a szervezet felállítása
során ezekhez a feladatokhoz rendelt személyzet rendelkezésre állásával a pénzügyi függetlenség 2012. szeptember 20-án történt megszerzése óta.
Az ügynökség a belsőkontroll-standardoknak és a könyvvizsgáló szervek ajánlásainak a végrehajtása révén tovább
erősítette pénzügyi irányítási kultúráját. Emellett szakirányú képzést biztosított a személyzet részére, és ezt a
továbbiakban is biztosítani fogja.
Az EASO 2013. márciusban önértékelést készített a belsőkontroll-standardok végrehajtásának állapotáról, ezzel
jelezve, hogy elkötelezetten törekszik az érvényes belső ellenőrzési környezet megismerésére és kialakítására.

1.2.

2. tényező: A 2013. évi ellenőrzések eredményei

1.2.1. A belső ellenőrzés következtetései és utókövetése
A Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2013. április 11. és 19. között kereste fel az EASO-t teljes körű kockázatértékelés
és a belsőkontroll-standardok korlátozott hatókörű felülvizsgálata céljából.
A 2013. évi teljes körű kockázatértékelés során az IAS elemezte az EASO fontosabb folyamatait, úgy operatív (a
küldetéséhez kapcsolódó), mint adminisztratív (az operatív feladatokat támogató) téren. Az IAS a kockázatértékelés alapján stratégiai belső ellenőrzési tervet dolgozott ki a 2014–16 közötti időszakra, és ebben megjelölte azokat
a területeket, ahol az EASO-nak célzott intézkedéseket kell tennie, valamint a következő három témakört javasolta
a jövőbeni ellenőrzések tárgyául: az EASO sürgősségi támogatásának keretébe tartozó műveleti tervek végrehajtása; a képzés irányítása; a költségvetés végrehajtása és a közbeszerzési terv végrehajtása.
Ami a korlátozott hatókörű felülvizsgálatot illeti, az IAS arra törekedett, hogy az ügyvezető igazgatónak és az
igazgatótanácsnak független értékelést adjon a belsőkontroll-standardok felépítésének megfelelőségéről és
végrehajtásuk hatékonyságáról. A felülvizsgálat hatóköre az igazgatótanács által 2012. novemberben elfogadott
16 belsőkontroll-standardra terjedt ki, amelyek megegyeznek az Európai Bizottság által a saját osztályainál és
szolgálatainál alkalmazottakkal.
Az IAS a korlátozott hatókörű felülvizsgálat eredményei alapján 18 ajánlást adott ki, hatot „nagyon fontos”, tizenkettőt pedig „fontos” megjelöléssel. Kritikus ajánlást nem fogalmaztak meg.
Az IAS megjegyezte, hogy a felülvizsgálat általában véve azt mutatta, hogy az EASO erőfeszítéseket tett a belsőkontroll-standardok végrehajtására, amit a már hatályban lévő gyakorlatok és eljárások példái, valamint az
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ellenőrzési környezet további javítására irányuló tervek bizonyítanak. Az IAS javasolta, hogy tegyék hivatalossá
ezeket a gyakorlatokat és eljárásokat.
Az IAS jó módszerként emelte ki továbbá, hogy az EASO 2013. márciusban már végzett egy önértékelést a belsőkontroll-standardok végrehajtásának állapota kapcsán. Az IAS hangsúlyozta, a felülvizsgálat azt bizonyítja, hogy az
EASO elkötelezetten törekszik az érvényes belső ellenőrzési környezet megismerésére és kialakítására. Az IAS úgy
vélte, hogy ezek az erőfeszítések pozitív elismerést érdemelnek, tekintettel arra, hogy az ügynökség még alakuló
fázisban jár, és pénzügyi függetlenségét csak 2012. szeptemberben nyerte el.
A 2013. áprilisi ellenőrzést követően az EASO a következő, 2013-ban és 2014-ben végrehajtandó intézkedésekből
álló cselekvési tervet készítette.
Prioritás

Cselekvési terv

Fontos

Az EASO küldetésével összhangban elfogadni a szervezeti osztályok küldetésnyilatkozatát, és
közölni ezeket a munkatársakkal.
Gondoskodni arról, hogy az EASO valamennyi munkatársa részt vegyen az etikával foglalkozó
képzésen/tájékoztatáson, és hogy rendszeres időközönként legyen ilyen foglalkozás.
Elfogadni egy eljárást a szabálytalanságok vagy mulasztások szisztematikus bejelentésére,
beleértve a visszaélések jelentésére szolgáló eljárást.
Iránymutatásokat/belső szabályokat kiadni a csalás, a korrupció és az Unió érdekeit
hátrányosan érintő jogellenes tevékenységek megelőzése céljából.
Elfogadni az OLAF-ról szóló igazgatótanácsi határozat végrehajtási szabályait.
Az igazgatótanács tagjait érintő összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó szabályokat kiadni.
Az EASO munkatársai/az újonnan érkezők számára bevezetni az EASO-nál érvényes etikai
keret hivatalos átvételét és elismerését igazoló elismervényt a megfelelő képzés alkalmával.
Bevezetni a tevékenységalapú tervezés és költségvetés-meghatározás alapvető elemeit,
támogatva ezáltal az éves tervezési folyamatot és a humán erőforrások tényleges
teljesítményének ellenőrzését.
A kiválasztási folyamat megkezdése előtt a felvételi bizottság minden tagja írja alá az
összeférhetetlenség hiányáról és a titoktartásról szóló nyilatkozatokat.
Megfelelően dokumentálni a toborzási és kiválasztási eljárást, beleértve az irányítás
felügyeletére és ellenőrzésére tett lépéseket – ez különösen a felvételi bizottság munkájára
és határozataira vonatkozik, amelyeket kellő részletességgel kell dokumentálni.
Egy központi munkaerő-felvételi fájlban megőrizni az álláshirdetés előzetes jóváhagyásának
igazolását, valamint a felvétellel kapcsolatos összes dokumentumot.
Véglegesíteni és hivatalos formába önteni a munkaköri leírásokat és célokat a személyzet minden
tagja számára. A dokumentumokat keltezni kell, és az állást betöltő személynek alá kell írnia.
Kiegészíteni és elfogadni a személyzeti szabályzat hiányzó végrehajtási szabályait, a
110. cikkben előírtaknak megfelelően.
Az EASO célkitűzéseivel összehangolt egyéni éves (SMART) célkitűzéseket megállapítani a
személyzet minden tagja számára, ami az éves teljesítményértékelés alapjául szolgál.
A személyzet előléptetésére és átsorolására vonatkozó belső szabályokat elfogadni.
Képzési és személyzetfejlesztési politikát elfogadni, végrehajtási iránymutatásokkal együtt.
Éves irányítási tervet kidolgozni a munkaprogram végrehajtásához.
Teljesítménymutatókat elfogadni az éves tervezés támogatása, valamint a terv
végrehajtásának ellenőrzése és utókövetése érdekében. A mutatóknak lehetőség szerint meg
kell felelniük a RACER kritériumoknak.
Osztály-/részlegszintű célkitűzéseket elfogadni.
Hivatalos formába önteni a belső jelentéstételi rendszereket és a kapcsolódó eljárásokat,
támogatva ezzel a munkaprogram végrehajtásában elért előrehaladás nyomon követését.
Éves kockázatértékelési gyakorlatot végezni és az eredményeket szerepeltetni az éves
tervezési ciklusban.
Kockázatkezelési cselekvési terveket készíteni, figyelembe véve a költség–haszon
szempontokat, és rendszeresen felülvizsgálni ezeket, hogy a végrehajtott intézkedések
továbbra is relevánsak legyenek.
A felismert kockázatokat, az intézkedéseket és a felelősségi köröket tartalmazó kockázati
nyilvántartást létrehozni.

Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Kívánatos
Fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
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Prioritás

Cselekvési terv

Fontos

Eljárást elfogadni az ABAC hozzáférési jogok rendszeres/időszakos felülvizsgálatára, a
hatáskör-átruházási aktusokkal/kinevezésekkel összhangban.
Kidolgozni az érzékeny funkciókra vonatkozó politikát, beleértve az összes ilyen pozíció
meghatározását, aminek meg kell jelennie a munkaköri leírásokban. Az ügynökségnek
kockázatcsökkentő ellenőrzéseket is ki kell dolgoznia (bizottsági iránymutatás az érzékeny
funkciókról (SEC(2008) 77).
Bevezetni a közbeszerzési tervezést és ezt megerősíteni a szerepek és felelősségek világos
felosztásával (beleértve a technikai leírások elkészítését – szerepek, felelősségi körök,
határidők) és az egyedi felügyelet biztosításával.
Arányos informatikai irányítási szervezetet kialakítani (pl. informatikai irányítóbizottság vagy
informatikai irányítótestület), amely felügyeli és ellenőrzi az EASO fontos informatikai projektjeit.
Informatikai stratégiát és az informatikai alapú operatív tevékenységek támogatásához
megfelelő politikákat elfogadni.
Megerősíteni az informatikai erőforrásokat és a csapat kapacitását.
Elfogadni egy informatikai projektirányítási keretet.
Feltérképezni a folyamatokat és eljárásokat, hogy ezek garantáltan teljesek, naprakészek
legyenek, és ne legyenek közöttük hézagok/átfedések.
Hivatalosan jóváhagyni az összes eddig kialakított eljárást.
Előzetes eszközként (és kivételesen a hibák utólagos rögzítésére) használni a kivételek
nyilvántartását az elfogadott eljárásoktól való esetleges eltérések igazolása, jóváhagyása és
bejelentése céljából valamennyi tevékenységi területen.
Véglegesíteni az adatvédelmi eljárásokat (a folyamatok nyilvántartása), és képzést biztosítani
a személyzetnek e téren.
Formalizálni a megfelelő informatikai stratégiákat és eljárásokat a biztonság, a
megsemmisítés, az adatok osztályozása és a tulajdonjog terén.
Üzletmenet-folytonossági keretet elfogadni informatikai kerettel együtt, hogy biztosítani
lehessen az alaptevékenységek zavartalan végzését.
Olyan rendszert bevezetni, amely lehetővé teszi az informatikai biztonsági másolatoknak az
EASO székhelyén kívüli tárolását.
A szabályokat és iránymutatásokat kiterjeszteni a dokumentumkezelés minden területére, a
hatályban lévő szabályok szerint (a dokumentumokra vonatkozó osztályozási rendszer és a
megőrzésükre vonatkozó terv, az érzékeny információk kezelése stb.).
Válságkommunikációs stratégiát elfogadni.
Világos kommunikációs csatornákat kialakítani a belső kontrollok hiányosságainak közlésére.
Elfogadni a szellemitulajdon-jogok (szerzői jog) kezelésére irányuló eljárást.
Eljárást elfogadni a weboldal tartalmának (jóváhagyás, feltöltés és frissítés) és a weboldal
rendszeres ellenőrzéseinek/felülvizsgálatainak kezelésére.
Az EASO költségvetési rendelete 43. cikke (1) bekezdése e) pontjának megfelelően validálni a
számviteli rendszert.
Formalizálni és végrehajtani az EASO költségvetési eljárásait.
A szervezeti felépítéssel összhangban biztosítani a szerepek és felelősségi körök világos
felosztását a költségvetés, a pénzügyek és a szerződések területén.
Az EASO munkaprogramját kiegészíteni a belső kontrollal kapcsolatban tervezett tevékenységek
rövid összefoglalásával, különösen a meglévő kontrollok javítására irányuló tervekkel.
Az EASO éves tevékenységi jelentésében szerepeltetni egy leírást a belső kontrollrendszer
működéséről, a vezetés rendelkezésére álló monitoring eszközökről (pl. rendszeres vezetői
beszámoló, amilyen például az igazgatási és operatív helyzetjelentés, az irányításpolitikai
ülések, a költségvetés végrehajtásának legfontosabb (előzetes és utólagos) kontrolljai, a
kockázatértékelés és az ellenőrzések eredményei (Számvevőszék és IAS)).

Fontos

Fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Nagyon fontos
Nagyon fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Fontos
Fontos

2013. december 31-én semmilyen kritikus ajánlás nem maradt megválaszolatlanul. Minden ajánlást végrehajtottak, vagy folyamatban volt azok végrehajtása. Az IAS jelezte, hogy két nagyon fontos (a személyzet értékelésével
és fejlődésével és az éves irányítási tervvel kapcsolatos) ajánlás esetében a végrehajtás kevesebb mint hat hónapot késett az EASO cselekvési tervében meghatározott határidőkhöz képest.
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1.2.2. A külső ellenőrzés következtetései és utókövetése
Az Európai Számvevőszék minden évben véleményt ad az ügynökség pénzügyi kimutatásainak (éves beszámoló)
megbízhatóságáról, valamint egy külön véleményt a beszámolók alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségéről és
szabályszerűségéről.
A Számvevőszék 2013. május 20. és 24. között kereste fel az EASO-t, hogy elvégezze a 2012. pénzügyi évre vonatkozó éves ellenőrzést.
Az ellenőrzés után tett fontosabb megjegyzések részletesen alább olvashatók, az EASO válaszlépéseivel együtt.
Megjegyzések
A számvitelért felelős tisztviselő még nem validálta a
hivatal számviteli rendszerét.

áLLAPOT

2013. májusban jelentés készült az EASO számviteli
rendszerének validálásáról. A záró jelentést
2013. május 29-én írták alá (az EASO pénzügyi
függetlenségének első hónapjai alapján).
A 2012-re vonatkozó költségvetési szükségleteket
Az EASO jelenleg folyamatosan figyeli a költségvetési
jelentősen túlbecsülték: a pénzügyi önállóság
kötelezettségvállalások felhasználását.
elnyerése után átvezetett 7 millió EUR-ból mindössze A költségvetés végrehajtásáról havi jelentést ad ki,
4,8 millió EUR-t kötöttek le.
elemzést készít és azt nyomon követi.
3,2 millió EUR összegű lekötött előirányzatot vittek
Évközi költségvetési felülvizsgálatot vezetett be,
át, ami a pénzügyi önállóság időszakára szóló összes
hogy felmérje a költségvetési módosítások és/vagy
kötelezettségvállalási előirányzat 65,13%-át jelentette.
a költségvetésen belüli átcsoportosítások esetleges
[…] Ezek legnagyobb részben az év végén még be nem
szükségességét.
érkezett és/vagy kifizetetlen számlákhoz és a szakértők Az EASO 2013-ban költségvetésének 87%-át lekötötte.
alkalmazásából fakadó költségek visszatérítéséhez
Az átvitt előirányzatok a teljes lekötött előirányzatok
kapcsolódnak. Ezenkívül mintegy 0,8 millió EUR a
24%-át tették ki, legnagyobbrészt az év végén még
hivatal székhelyén 2012-ben végzett felújítási munkához be nem érkezett és/vagy kifizetetlen számlákhoz
tartozik, amelynek a kifizetése a végleges elfogadás után kapcsolódóan, vagy ha a szóban forgó szolgáltatást
fog megtörténni. Az átvitel ilyen magas szintje azonban nem teljesítették.
ellentétes az évenkéntiség költségvetési elvével.
Nem készült fizikai leltár annak biztosítása érdekében, Az EASO 2013 végén átfogó fizikai leltárt vett fel.
hogy a hivatal felszereléséhez vásárolt berendezések
mindegyike szerepeljen a nyilvántartásban.
A kifizetések nagyjából 20%-ának megfelelő ötven
A késedelmes kifizetések éves aránya jelenleg 18%, de
kifizetés a költségvetési rendeletben előírt határidők 2014-ben tovább fog csökkenni.
után történt.
A 16 belsőkontroll-standard közül tízet még nem
Az IAS 2013-ban korlátozott hatókörű felülvizsgálatot
hajtottak végre teljesen.
végzett a belsőkontroll-standardok EASO általi
végrehajtásáról.
Az IAS jelezte, hogy valamennyi ajánlást
végrehajtották vagy folyamatban van azok
végrehajtása, és részletesen kifejtette, hogy:
két nagyon fontos ajánlás (személyzeti értékelés
és fejlődés; célkitűzések és mutatók) végrehajtása
kevesebb mint 6 hónapot késett; négy nagyon fontos
ajánlás (etikai keret; kockázatkezelés; informatikai
irányítás/struktúra; üzletmenet-folytonossági keret)
végrehajtása folyamatban van.
A felvételi eljárások átláthatóságán még javítani
A felvételi eljárások átláthatósága javult. Az EASO
kell: nem nyert bizonyítást, hogy a súlyozásokat és az adminisztratív és pénzügyi függetlenségének
interjúra való meghíváshoz, illetve a tartaléklistára
elnyerésekor új felvételi/toborzási gyakorlatokat
való felvételhez előírt ponthatárokat már a pályázatok vezettek be. E gyakorlatok ismertetése az EASO
megvizsgálása előtt rögzítették, vagy hogy az
munkaerő-felvételi politikájában is szerepel.
interjúkérdések és az írásbeli vizsgák elkészültek volna
a pályázatok megvizsgálása előtt.
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A Számvevőszék a 2013. pénzügyi évre vonatkozó éves ellenőrzés 1. küldetése gyanánt 2013. október 21. és 25.
között is felkereste az EASO-t. A 2. küldetés (záró küldetés) 2014. május 12–16. között zajlott, az előzetes észrevételeket pedig 2014. júniusban adták át.
A Számvevőszék előzetes észrevételeiben megállapította, hogy a megszerzett ellenőrzési bizonyítékok kielégítőek és megfelelőek ahhoz, hogy megbízhatósági nyilatkozata alapjául szolgáljanak. A Számvevőszék úgy vélte,
hogy az EASO éves beszámolója korrekt módon, minden lényegi szempont tekintetében ismerteti a 2013. december 31-i pénzügyi helyzetét és az akkor lezárult évre vonatkozó műveleteinek és pénzforgalmának eredményeit,
költségvetési rendelete rendelkezéseivel és a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályokkal összhangban. Az előzetes észrevételekben ezenkívül azt a véleményt fogalmazta meg, hogy a
2013. december 31-én lezárult évre vonatkozó éves beszámoló alapjául szolgáló ügyletek minden lényegi szempont tekintetében jogszerűek és szabályosak.

1.3.

3. tényező: A korábbi években végzett ellenőrzésekre
vonatkozó fenntartások és cselekvési tervek utókövetése

A korábbi évek éves tevékenységi jelentéseiben nem szerepeltek fenntartások.

1.4.

4. tényező: Más engedélyezésre jogosult tisztviselőtől
származó bizonyosság keresztmegbízás esetén

Nem alkalmazható.

2. Az ügyvezető igazgató megbízhatósági
nyilatkozata
Alulírott,
az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal ügyvezető igazgatója,
engedélyezésre jogosult tisztviselői minőségemben,
az EASO 2013-ban tett intézkedései és kötelezettségvállalásai tekintetében
nyilatkozom arról, hogy az e jelentésben foglalt információk valós és megbízható képet nyújtanak.
Kijelentem, hogy megalapozott bizonyossággal rendelkezem arról, hogy az e jelentésben ismertetett tevékenységekhez rendelt erőforrások felhasználása a tervezett céljuknak megfelelően történt a hatékony és eredményes
pénzgazdálkodás elveivel összhangban, és hogy a bevezetett kontrolleljárások az alapul szolgáló ügyletek jogszerűsége és szabályszerűsége tekintetében biztosítják a szükséges garanciákat.
Ez a megalapozott bizonyosság a saját megítélésemen és a rendelkezésemre álló információkon – például az
önértékelés eredményein, az utólagos ellenőrzéseken, a Belső Ellenőrzési Szolgálat észrevételein és az Európai
Számvevőszéknek a nyilatkozat évét megelőző évekre vonatkozó jelentéseiből levont tanulságokon – alapul.
Megerősítem, hogy nincs tudomásom olyan, a jelentésben nem említett információról, amely hátrányosan érintheti az EASO és általában véve az intézmények érdekeit.
Kelt Valletta kikötőjében, 2014. június 10-én.
Aláírás időpontja: 2014.6.10.
Dr. Robert K. Visser
ügyvezető igazgató
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3. 2013. évi végleges beszámoló, valamint
költségvetési és pénzgazdálkodási jelentések
3.1.

Bevezetés

3.1.1. Rövid bevezetés
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (a továbbiakban: az EASO) az Európai Menekültügyi Támogatási
Hivatal létrehozásáról szóló 439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (9) (a továbbiakban: az
EASO-rendelet) jött létre.
Az EASO közreműködik a közös európai menekültügyi rendszer (KEMR) megteremtésében. Az EASO célja, hogy
elősegítse, összehangolja és erősítse a tagállamok közötti gyakorlati együttműködést a menekültügy különböző
vonatkozásaiban, így: gyakorlati és operatív támogatást nyújtson a tagállamoknak, operatív támogatást nyújtson a menekültügyi rendszerükre nehezedő különösen nagy nyomásnak kitett tagállamoknak, ideértve a nemzeti menekültügyi szakértőkből álló menekültügyi támogató csoportok koordinálását; tudományos és technikai
tanácsadással segítse az uniós politikai döntéshozatalt és jogalkotást a menekültügyre közvetlen vagy közvetett
hatást gyakorló területeken.
Az EASO feladatai a következők:
• Állandó támogatás: a menekültügyi folyamat egységes minőségének támogatása és ösztönzése a közös képzés, a közös menekültügyi tanterv, a közös minőség és a közös származási országra vonatkozó információk
segítségével.
• Speciális támogatás: testre szabott segítségnyújtás, kapacitásépítés, áthelyezés, egyedi támogatás és speciális
minőség-ellenőrzési folyamatok.
• Sürgősségi támogatás: a szolidaritás megszervezése a nagy terhelésnek kitett tagállamok számára, a menekültügyi rendszer javításához vagy átalakításához nyújtott ideiglenes támogatás és segítség révén.
• Tájékoztatás és elemzési támogatás: az információk és adatok megosztása és egyesítése, elemzés és értékelés
– az információkat nemcsak összevetik és megosztják, de közös tendenciaelemzés és közös értékelés is készül.
• Harmadik országok támogatása: a külügyi vonatkozások támogatása, a harmadik országokkal alakított partnerségek támogatása a közös megoldások érdekében, például a kapacitásépítési és regionális védelmi programok
révén, és a tagállamok áttelepítési intézkedéseinek összehangolása.
A Máltai Köztársaság kormányának az EASO székhelye befogadására benyújtott pályázata nyomán az uniós tagállamok kormányainak képviselői 2010. február 25-én úgy határoztak, hogy az EASO-t Valletta kikötőjében helyezik
el (10).
Az EASO az igazgatótanácsból és egy ügyvezető igazgatóból, valamint az ő munkájukat segítő személyzet tagjaiból
áll.
Az EASO igazgatótanácsának összetétele: Dánia kivételével minden tagállam részéről egy-egy tag, az Európai
Bizottság részéről két tag, valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága részéről egy, szavazati joggal nem rendelkező tag. Az EASO Dániát megfigyelőként meghívja az igazgatótanács minden ülésére és egyéb releváns ülésekre.
Az igazgatótanács mint az EASO irányító és tervező szerve kulcsfeladatait az EASO-rendelet 29. cikke ismerteti,
és ezek többek között a következők: az ügyvezető igazgató kinevezése, az EASO munkaprogramjainak, éves jelentéseinek és költségvetésének elfogadása, emellett általános felelősséggel tartozik annak biztosításáért, hogy az
EASO ténylegesen ellássa feladatait.

(9) HL L 132., 2010.5.29., 11. o.
(10) HL L 324., 2010.12.9., 47. o.
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Az ügyvezető igazgató, aki a feladatai gyakorlásában független, az EASO jogi képviselője, és feladata többek között
az igazgatási irányítás, valamint az igazgatótanács munkaprogramjának és határozatainak végrehajtása. Az ügyvezető igazgató, dr. Robert K. Visser, 2011. február 1-je óta tölti be hivatalát. Megbízatása 5 évre szól, amely egy
alkalommal 3 évre megújítható.
A számvitelért felelős tisztviselőt az igazgatótanács nevezi ki. Isaac Jiménez Carvajal 2012. augusztus 16. óta tölti
be ezt a funkciót.
A belső ellenőrzési funkciót az Európai Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálata látja el.
A külső ellenőrzést az Európai Számvevőszék végzi.
A mentesítésért felelős hatóság az Európai Parlament, amely az Európai Unió Tanácsának ajánlása nyomán jár el.
Az EASO minden évben éves tevékenységi jelentést ad ki tevékenységeiről, pénzügyi kimutatásaival együtt (éves
beszámoló és a költségvetés végrehajtása).

3.1.2. Jogi keret
Ez a jelentés az EASO költségvetési rendeletének megfelelően készült, amelyet az EASO igazgatótanácsa fogadott
el.
Az Európai Számvevőszék észrevételeinek kézhezvételét követően a számvitelért felelős tisztviselő elkészítette a
végleges beszámolót.
Ezt a végleges éves beszámolót elküldi az igazgatótanácsnak, amely véleményezi.
A végleges éves beszámolót az igazgatótanács véleményével együtt 2014. július 1-jéig elküldik a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjének, a Számvevőszéknek, a Parlamentnek és a Tanácsnak.
A végleges éves beszámolót közzéteszik az EASO weboldalán (http://www.easo.europa.eu) és az Európai Unió
Hivatalos Lapjában.
A pénzügyi kimutatások célja, hogy tájékoztatást adjanak az EASO pénzügyi helyzetéről, teljesítményéről és
pénzforgalmáról.
A pénzügyi kimutatásokat az Európai Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályok szerint készítették, a gazdasági eredmény, a mérleg és a pénzforgalom tekintetében az eredményszemléletű
elszámolás elveit követve.
Az általános számlák eredményszemléletű elszámolások, ami azt jelenti, hogy az ügyletek és más események
hatásait akkor kell elismerni, amikor ezek az ügyletek vagy események történnek (és nem csak akkor, amikor a
készpénz vagy ennek megfelelője beérkezik, vagy ezt kifizetik). Ezek a nemzetközi költségvetési számviteli standardokon (IPSAS) alapulnak. Az általános számlák lehetővé teszik a pénzügyi kimutatások elkészítését, mivel ezek
a pénzügyi évre vonatkozó összes bevételt és kiadást ismertetik, és arra szolgálnak, hogy a december 31-i mérleg
formájában meg lehessen állapítani a pénzügyi helyzetet.
A költségvetés végrehajtása a módosított pénzforgalmi elszámoláson alapul. A pénzforgalmi elszámolási rendszerekben a teljesített kifizetéseket és a beérkezett bevételeket rögzítik. A módosított pénzforgalmi elszámolás az
átvitt kifizetési előirányzatok rögzítését is lehetővé teszi. Ezt a költségvetési eredménykimutatás és a költségvetés
végrehajtásáról szóló jelentések elkészítésére használják.
Ezek a rendelkezések ellentmondásokat okoznak az általános számlák és a költségvetési számlák között.
A számviteli politikák alkalmazása az időszak során mindvégig következetes volt.
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3.1.3. Számviteli alapelvek
Az EASO költségvetési rendelete alapján a pénzügyi kimutatásokat az általánosan elfogadott számviteli alapelveknek megfelelően kell elkészíteni. Ezeket az elveket az általános költségvetési rendelet végrehajtásának részletes
szabályai határozzák meg, a következők szerint.

(a)

A folyamatosság elve

A folyamatosság elve azt jelenti, hogy a pénzügyi kimutatások elkészítésének alkalmazásában az EASO-t határozatlan ideig fennállónak kell tekinteni.

(b)

Az óvatosság elve

Az óvatosság elve azt jelenti, hogy az eszközöket és a bevételt nem értékelik túl, a költségeket és a kötelezettségeket pedig nem becsülik alá. Nem keletkeztek rejtett tartalékok vagy jogosulatlan céltartalékok.

(c)

A számviteli módszerek stabilitásának elve

A számviteli módszerek stabilitásának elve azt jelenti, hogy a pénzügyi kimutatások összetevőinek szerkezete és a
számviteli módszerek és értékmegállapítási szabályok nem változnak egyik évről a másikra.

(d)

Az összehasonlíthatóság elve

Az összehasonlíthatóság elve azt jelenti, hogy a pénzügyi kimutatásban minden egyes tételnél szerepel az előző
évi megfelelő tétel összege is.
Amennyiben az előző bekezdés alapján a pénzügyi kimutatások valamely összetevőjének megjelenítése vagy
besorolása megváltozik, az előző évre vonatkozó megfelelő összeget összehasonlíthatóvá tették és átsorolták. Ha
a tételek átsorolása nem volt lehetséges, a melléklet erre vonatkozóan magyarázatot nyújt.

(e)

A részletesség elve

A részletesség elve azt jelenti, hogy a keresett információ szempontjából lényeges műveletek mindegyikét figyelembe vették a pénzügyi kimutatásban. A részletesség értékelése különösen az ügylet jellege vagy az összeg alapján történt.
Az ügyletek összesíthetők, ha:
• az ügyletek jellege megegyezik, még ha nagyok is az összegek;
• az összegek elhanyagolhatóak;
• az összesítés egyértelművé teszi a pénzügyi kimutatást.

(f)

A bruttó elszámolás elve

A bruttó elszámolás elve azt jelenti, hogy a követelések és a kötelezettségek nem számolhatóak el egymással
szemben, ahogy a kiadások és a bevételek sem, kivéve, ha a kiadások és a bevételek egyazon ügyletből, hasonló
ügyletekből vagy fedezeti ügyletekből erednek, és feltéve, hogy ezek önmagukban nem lényegesek.
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(g)

A valódiság elve

A valódiság elve ezt jelenti, hogy a pénzügyi kimutatásban feltüntetett számviteli eseményeket a gazdasági jellegük alapján szerepeltetik.

(h)

Az eredményelszámolás elve

Az eredményelszámolás elve azt jelenti, hogy az ügyleteket és eseményeket akkor vezették be az elszámolásba,
amikor ezek történtek, és nem akkor, amikor az összegeket ténylegesen kifizették vagy behajtották. Ezeket arra a
pénzügyi évre kell könyvelni, amelyikre vonatkoznak.

(i)

Pénznem

Az EASO pénzügyi kimutatásai euróban készültek.

(j)

Külföldi pénznemben történő ügyletek

Az eurótól eltérő pénznemben történt gazdasági ügyleteket az Európai Bizottság hivatalos árfolyama alapján
átváltották euróra.
A beszámolási időszak során a külföldi pénznemben történt ügyletek száma rendkívül korlátozott volt.

(k)

Pénzügyi függetlenség

Az EASO 2012. szeptember 20-án nyerte el pénzügyi függetlenségét.
Ezért a jelenlegi, 2013-ra vonatkozó pénzügyi kimutatások az első teljes működési évre vonatkoznak, a 2012-re
vonatkozó adatok pedig csak a szeptember 20. és december 31. közötti időszakot ölelik fel.

3.1.4. A számvitelért felelős tisztviselő tanúsítványa
Az EASO 2013. pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolója az Európai Unió általános költségvetésére
alkalmazandó költségvetési rendelet IX. címének, az EASO költségvetési rendeletének és a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője által elfogadott számviteli szabályoknak megfelelően készült, ahogyan ezeket valamennyi
intézménynek, ügynökségnek és közös vállalkozásnak alkalmaznia kell.
Az EASO költségvetési rendeletének megfelelően vállalom a felelősségemet az EASO éves beszámolójának elkészítéséért és ismertetéséért.
Az engedélyezésre jogosult tisztviselőtől – aki garantálta ezek megbízhatóságát – valamennyi szükséges információt megszereztem az elszámolás elkészítéséhez, amely bemutatja az EASO eszközeit és kötelezettségeit, valamint
a költségvetés végrehajtását.
Igazolom, hogy ezen információk és a beszámoló lezárásához általam szükségesnek ítélt ellenőrzések alapján
megalapozott bizonyossággal rendelkezem arról, hogy az elszámolás minden lényegi tekintetben korrekt módon
ismerteti az EASO pénzügyi helyzetét, műveleteinek eredményeit és pénzforgalmát.
Aláírás időpontja: 2014.6.10.
Isaac Jimenez Carvajal
számvitelért felelős tisztviselő
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3.2.

A 2013. évi pénzügyi kimutatások

3.2.1. Mérleg
Mérleg – Eszközök
Eszközök
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
IMMATERIÁLIS JAVAK
Számítógépes szoftverek
TÁRGYI ESZKÖZÖK
Gépek és berendezések
Számítástechnikai berendezések
Egyéb berendezések és járművek
Egyéb beépített és mozdítható berendezési
tárgyak
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
FORGÓESZKÖZÖK
RÖVID TÁVÚ ELŐFINANSZÍROZÁS
PF – Beszerzések és támogatások
RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK
Folyó követelések
Konszolidálásba bevont uniós gazdálkodó
egységekkel szembeni folyó követelések
Egyéb rövid lejáratú követelések
Halasztott kiadások
PÉNZESZKÖZÖK ÉS AZZAL EGYENÉRTÉKŰ
ESZKÖZÖK
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
ÖSSZESEN

Megjegyzés
3.3.1.1.
3.3.1.1.1.
3.3.1.1.2.

3.3.1.2.
3.3.1.2.1.
3.3.1.2.2.

3.3.1.2.3.

Mérleg – Kötelezettségek

Megjegyzés

2013

2012

Változások

107 353,00
107 353,00
377 053,83
0,00
294 643,27
12 626,56
69 784,00

4 800,00
4 800,00
50 523,97
2 011,97
5 216,00
0,00
43 296,00

102 553,00
102 553,00
326 529,86
–2 011,97
289 427,27
12 626,56
26 488,00

484 406,83

55 323,97

429 082,86

0,00
0,00
288 598,67
91 502,10
0,00

324 965,40
324 965,40
16 427,53
15 025,40
1 384,94

–324 965,40
–324 965,40
272 171,14
76 476,70
–1 384,94

7 803,84
189 292,73
553 156,87

17,19
1 754 013,02

7 786,65
189 292,73
–1 200 856,15

841 755,54
1 326 162,37

2 095 405,95
2 150 729,92

–1 253 650,41
–824 567,55

2012

Változások

2013

KÖTELEZETTSÉGEK
TŐKE
ELŐZŐ ÉVEKBŐL FELHALMOZOTT EREDMÉNY
AZ ÉV GAZDASÁGI EREDMÉNYE
Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú céltartalékok
Szállítói kötelezettségek
Folyó kötelezettségek
Konszolidálásba bevont uniós gazdálkodó
egységekkel szemben fennálló egyéb szállítói
kötelezettségek
Elhatárolt kötelezettségek
Konszolidálásba bevont uniós gazdálkodó
egységek felé felmerült elhatárolt költségek
Konszolidálásba bevont uniós gazdálkodó
egységektől kapott előfinanszírozás
Egyéb szállítói kötelezettségek
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
ÖSSZESEN

–778 448,81
1 171 666,07
3.3.1.3.
3.3.1.3.1.
3.3.1.3.2.

–778 448,81

–778 448,81
1 950 114,88

65 313,98
867 631,13
75 065,40
0,00

66 790,09
–1 476,11
2 862 388,64 –1 994 757,51
72 191,44
2 873,96
396 513,90 –396 513,90

680 635,11
105 205,46

2 220 369,81 –1 539 734,70
34 769,71
70 435,75

0,00
6 725,16
932 945,11
1 326 162,37

138 543,78

–138 543,78

6 725,16
2 929 178,73 –1 996 233,62
2 150 729,92 –824 567,55
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3.2.2. Gazdasági eredménykimutatás
Megjegyzés
száma
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK – EGYÉB
EU-TÁMOGATÁS (BIZOTTSÁG)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Igazgatási kiadások
Összes személyzeti kiadás
Állóeszközökhöz kötött kiadások
Egyéb igazgatási kiadások
Működési kiadások
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ
NYERESÉG/(VESZTESÉG)
Pénzügyi bevételek
Pénzügyi kiadások
A NEM MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL
SZÁRMAZÓ NYERESÉG/(VESZTESÉG)

2013

2012

35 361,28
9 500 000,00
3.3.2.1 9 535 361,28
–6 599 167,88
–4 002 363,18
–79 663,19
–2 517 141,51
–1 764 625,05
3.3.2.2 –8 363 792,93
1 171 568,35

A SZOKÁSOS TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ
NYERESÉG/(VESZTESÉG)
Rendkívüli bevételek (+)
Rendkívüli ráfordítások (–)
A RENDKÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEKBŐL
SZÁRMAZÓ NYERESÉG/(VESZTESÉG)
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV GAZDASÁGI EREDMÉNYE

Változás

54 832,47
–19 471,19
7 108 936,29 2 391 063,71
7 163 768,76 2 371 592,52
–6 258 542,79 –340 625,09
–989 514,88 –3 012 848,30
–1 662,02
–78 001,17
–5 267 365,89 2 750 224,38
–1 683 506,59
–81 118,46
–7 942 049,38 –421 743,55
–778 280,62 1 949 848,97

97,72
97,72

–168,19
–168,19

265,91
265,91

1 171 666,07

–778 448,81

1 950 114,88

0,00

0,00

0,00

1 171 666,07

–778 448,81

1 950 114,88

3.2.3. Cash flow
(közvetett módszer)

A szokásos tevékenységekből származó pénzforgalom
A szokásos tevékenységekből származó nyereség/(veszteség)
Működési tevékenységek
Kiigazítások
Értékcsökkenési leírás (immateriális állóeszközök) +
Értékcsökkenés (tárgyi állóeszközök) +
A kockázatokra és kötelezettségekre szóló céltartalékok
(növekedése)
A rövid lejáratú előfinanszírozás (növekedése)
A rövid lejáratú követelések (növekedése)
A konszolidálásba bevont uniós gazdálkodó egységekhez
kapcsolódó követelések (növekedése)

2013

2012

1 171 666,07

–778 448,81

10 466,20
70 496,72
–1 476,11

1 263,75
14 503,34
66 790,09

324 965,40
–273 563,86
1 392,72

–324 965,40
–15 042,59
–1 384,94
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2013
Szállítói kötelezettségek növekedése
A konszolidálásba bevont uniós gazdálkodó egységekhez
kapcsolódó kötelezettségek növekedése

2012

–1 530 135,58
–464 621,93

2 327 330,96
535 057,68

–690 810,37

1 825 104,08

A tárgyi és immateriális állóeszközök növekedése (–)

–510 045,78

–71 091,06

Befektetési tevékenységekből származó nettó pénzforgalom

–510 045,78

–71 091,06

–1 200 856,15

1 754 013,02

1 754 013,02
553 156,87

0,00
1 754 013,02

Működési tevékenységekből származó nettó pénzforgalom
Befektetési tevékenységekből származó pénzforgalom

 énzeszközök és azzal egyenértékű eszközök nettó
P
növekedése
Pénzeszközök és azzal egyenértékű eszközök az időszak kezdetén
Pénzeszközök és azzal egyenértékű eszközök az időszak végén

3.2.4. Kimutatás a nettó eszközállomány változásairól
Nettó eszközállomány

Tartalékok
Valós érték
tartalék

2012. december 31-i
egyenleg
Számviteli politikák
változása
2013. január 1-jei
egyenleg
Valós érték változások
A Garanciaalap
tartalékának változása
Az előző évi gazdasági
eredmény allokációja
Tagállami hozzájárulásként
elszámolt összegek
A költségvetési év
gazdasági eredménye
2013. december 31-i
egyenleg

Egyéb
tartalékok

Felhalmozott
többlet (+)/hiány
(–)

A
Nettó
költségvetési eszközállomány
év gazdasági
(összesen)
eredménye

0,00

0,00

0,00 –778 448,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 –778 448,81

–778 448,81
0,00
–778 448,81
0,00
0,00

–778 448,81

778 448,81

0,00
0,00

0,00

0,00

1 171 666,07

1 171 666,07

–778 448,81 1 171 666,07

393 217,26
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3.2.5. Költségvetési eredménykimutatás
2013
BEVÉTEL
Uniós hozzájárulás (bizottsági támogatás – 1., 2. és 3. cím)
+
Harmadik országok hozzájárulásai
+
Egyéb hozzájárulások
+
Igazgatási tevékenységből származó és egyéb bevételek
+
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A)
KIADÁS
I. cím: Személyzet
Kifizetések
–
Átvitt előirányzatok
–
II. cím: Igazgatási kiadások
Kifizetések
–
Átvitt előirányzatok
–
III. cím: Működési kiadások
Kifizetések
–
Átvitt előirányzatok
–
KIADÁS ÖSSZESEN (B)
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV
EREDMÉNYE (A – B)
Az előző évről áthozott, fel nem használt kifizetési előirányzatok
+
megszüntetése
Kiigazítás a december 31-én rendelkezésre álló, címzett
+
bevételekből származó előirányzatok előző évről való áthozatala
miatt
Az évre elszámolt árfolyam-különbözetek (nyereség +/veszteség –) +/–
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉV
EREDMÉNYKIMUTATÁSÁNAK
EGYENLEGE
Az n–1. évi egyenleg
+/–
Az n. évben a Bizottságnak visszatérített, n–1. évi pozitív egyenleg
–
Az általános elszámolásban szereplő összegek meghatározásához
használt eredmény
Bizottsági támogatás – az ügynökség rögzíti az elhatárolt bevételt,
a Bizottság az elhatárolt kiadást
Előfinanszírozás, fenntartva a lehetőséget, hogy az ügynökségnek ,
az n+1. évben vissza kell térítenie a Bizottság részére
A költségvetési eredményben nem szerepel:
Az n. év december 31-ig a Bizottság mérlegtámogatási összegei
által generált kamat, amelyet vissza kell téríteni a Bizottságnak
(kötelezettség)

2012

9 500 000,00
0,00
0,00
29 493,36
9 529 493,36

2 360 169,38
0,00
0,00
0,00
2 360 169,38

4 465 418,04
150 053,63

936 239,02
244 237,16

1 218 746,33
569 315,11

102 535,21
1 376 368,40

3 469 413,14
0,00
9 872 946,25
–343 452,89

705 178,67
0,00
3 364 558,46
–1 004 389,08

271 141,14

1 142 983,25

0,00

0,00

81,58
–72 393,33

50,39
138 543,78

138 543,78
–72 393,33
9 500 000,00
0,00

6 725,16

138 543,78

48 — Az EASO éves tevékenységi jelentése 2013

3.2.6. A gazdasági eredménykimutatás és a költségvetési eredménykimutatás
egyeztetése
+/– jel
Gazdasági eredmény (+ a többletnél, – a hiánynál)
Kiigazítás az elhatárolt tételek miatt (a költségvetési eredményben nem szereplő,
de a gazdasági eredményben szereplő tételek)
Kiigazítások elhatárolás miatt (n–1.12.31-i visszaírás)
Kiigazítások elhatárolás miatt (n.12.31-i visszaírás)
A gazdasági eredménykimutatásban könyvelt összeg a Bizottsággal összekötő
számláról
Az év végén kifizetetlen, de költségként könyvelt számlák (6. osztály)
A tárgyi és immateriális eszközök értékcsökkenése
Céltartalékok
Értékcsökkenések
2013-ban kiadott, még nem beszedett beszedési megbízások a 7. osztályban
Az előző évben nyújtott, a tárgyévben elszámolt előfinanszírozás
Az előző évben kapott, a tárgyévben elszámolt előfinanszírozás
Kifizetési előirányzatok átviteléből teljesített kifizetések
Egyéb
Kiigazítás a költségvetési tételek miatt (a költségvetési eredményben szereplő, de
a gazdasági eredményben nem szereplő tételek)
Eszközbeszerzés (a kifizetetlen összegek levonásával)
A 2013. évben kifizetett, 2013.12.31-én még kinnlévő új előfinanszírozás
A 2013. évben kapott, 2013.12.31-én még kinnlévő új előfinanszírozás
A 2013. előtt kiadott, a tárgyévben beszedett költségvetési beszedési megbízások
2013-ban mérlegszámlákra (nem a 7. vagy 6. számlára) kiadott és beszedett
költségvetési beszedési megbízások
Pénzügyi lízinghez kapcsolódó tőkekifizetések (ezek költségvetési kifizetések, de
nem szerepelnek a gazdasági eredményben)
A 2014. évre átvitt kifizetési előirányzatok
Az előző évről áthozott, fel nem használt kifizetési előirányzatok megszüntetése
Kiigazítás a december 31-én rendelkezésre álló, címzett bevételekből származó
előirányzatok előző évről való áthozatala miatt
Nyugdíjkifizetések (ezek költségvetési kifizetések, de a céltartalékból könyvelve)
A szabadságállomány és túlórakeret kifizetései (ezek költségvetési kifizetések, de a
céltartalékból könyvelve)
Egyéb
Összesen
Költségvetési eredmény (+ a többletnél)
Ismeretlen eredetű különbözet

Összeg

+/–

1 171 666,07

–
+
–

–2 642 751,62
785 840,57

+
+
–
+
–
+
–
+
+/–

62 021,70
79 663,19
1 476,11
0,00
7,78
324 965,40
–138 543,78
1 349 464,42

–
–
+
+
+

–510 045,78
0,00
0,00
0,00
1 384,94

–

0,00

–
+
+

–719 368,74
271 141,14

–
–
+/–
33 969,18
–72 393,33
106 444,09
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3.3.

A pénzügyi kimutatás melléklete

3.3.1. Megjegyzések a mérleghez
Befektetett eszközök
Az eszközök múltbeli események következtében az EASO ellenőrzése alá került erőforrások, amelyekből az intézmény várhatóan jövőbeni gazdasági előnyökhöz vagy szolgáltatási lehetőségekhez jut.
Az állóeszközök olyan eszközök, amelyek beszerzési ára meghaladja a 420 EUR-t, és várhatóan egy évnél tovább
maradnak használatban. A fent ismertetett kritériumoknak meg nem felelő eszközöket leírták a kiadásokból,
és ezek a gazdasági eredménykimutatásban szerepelnek. A javítás és karbantartás folyó kiadásként jelenik meg
abban a pénzügyi időszakban, amikor felmerült.
Az EASO eszközeit már ellátták öntapadós leltárcímkével. Rendelkezésre áll a teljes körű leltár, 2013. decemberben/2014. januárban pedig fizikai leltárellenőrzés is készült az EASO eszközeiről, és ezt a továbbiakban legalább
évente el fogják végezni.
Az EASO eszközeinek valós értéken való feltüntetése érdekében az eszközök értéke a pénzügyi kimutatásokban
úgy szerepel, hogy a beszerzési árukból levonták az értékcsökkenést.
Az értékcsökkenés az amortizációként leírható összeg szisztematikus felosztása az eszköz hasznos élettartamának
idejére. Az értékcsökkenés választott leírási módszere a lineáris módszer. Az EASO állóeszközeinek leírása havonta
történik. Az amortizációs kulcsok az Európai Bizottságnál használt együtthatók. Az alkalmazott értékcsökkenés
éves százalékos aránya eszköztípusonként a következő:
Immateriális állóeszközök
Számítógépes szoftverek
Tárgyi állóeszközök
Egyedi berendezések
Számítógépek, szerverek, nyomtatók stb.
Távközlési és audiovizuális berendezések
Irodabútor

25,0%
25,0%
25,0%
25,0%
10,0% és 12,5%

Immateriális állóeszközök
Az immateriális eszköz egy azonosítható, fizikai megjelenéssel nem rendelkező, nem monetáris eszköz.
Az EASO immateriális állóeszközei a beszámolási időszakban informatikai szoftverekből álltak.
2013
Bruttó könyv szerinti érték 2013. január 1-jén
Növekedés
Értékesítés
Megnevezések közötti átcsoportosítás
Egyéb változtatások
Bruttó könyv szerinti érték 2013. december 31-én
Kumulált értékcsökkenés és értékvesztés 2013. január 1-jén
Értékcsökkenés

Számítógépes
szoftverek
+
+
+/–
+/–

–
–

6 063,75
113 019,20

Összesen

119 082,95

6 063,75
113 019,20
0,00
0,00
0,00
119 082,95

–1 263,75
–10 466,20

–1 263,75
–10 466,20
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2013

Számítógépes
szoftverek

Értékcsökkenés visszaírása
Értékesítés
Értékvesztés
Értékvesztés visszaírása
Megnevezések közötti átcsoportosítás
Egyéb változtatások
Kumulált értékcsökkenés és értékvesztés 2013. december 31-én
Nettó könyv szerinti érték 2013. december 31-én

+
+
–
+
+/–
+/–
–11 729,95
107 353,00

Összesen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
–11 729,95
107 353,00

Tárgyi állóeszközök
A tárgyi állóeszközök olyan eszközök, amelyek áruk vagy szolgáltatások előállításában vagy nyújtásában való felhasználásra, mások részére történő bérbeadásra vagy igazgatási célokra vannak az EASO birtokában, és várhatóan
egy beszámolási időszaknál hosszabb ideig maradnak használatban.
Az EASO tárgyi állóeszközei irodabútorokból, nyomtató és fénymásoló berendezésekből, számítógépekből, szerverekből és kiegészítőkből, illetve egyéb elektronikus irodai berendezésekből állnak.
2013

Bruttó könyv szerinti érték
2013. január 1-jén
Növekedés
Értékesítés
Megnevezések közötti
átcsoportosítás
Egyéb változtatások (1)
Bruttó könyv szerinti érték
2013. december 31-én

Gépek és
berendezések

+
+
–
+/–

2 194,86

Számítás- Egyéb berenEgyéb
technikai
dezések és beépített és
berendezéjárművek
mozdítható
sek
berendezési
tárgyak
8 142,21

0,00

54 690,24

65 027,31

341 117,29

12 106,71

43 802,58

397 026,58
0,00
0,00

–2 194,86

2 194,86

98 492,82

0,00
462 053,89
0,00
–14 503,34

+/–

Kumulált értékcsökkenés és
–
értékvesztés 2013. január 1-jén
Értékcsökkenés
–
Értékcsökkenés visszaírása
+
Értékesítés
+
Értékvesztés (1)
–
Értékvesztés visszaírása
+
Megnevezések közötti
+/–
átcsoportosítás
Egyéb változtatások (1)
+/–
Kumulált értékcsökkenés és
értékvesztés 2013. december
31-én
Nettó könyv szerinti érték
2013. december 31-én

0,00

–182,89

Összesen

349 259,50

14 301,57

–2 926,21

0,00

–11 394,24

–51 690,02

–1 675,01

–17 314,58

182,89

–70 679,61
0,00
0,00
0,00
0,00
182,89

0,00

–54 616,23

–1 675,01

–28 708,82

0,00
–85 000,06

0,00

294 643,27

12 626,56

69 784,00

377 053,83
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Forgóeszközök
Rövid lejáratú előfinanszírozás
Az előfinanszírozás olyan kifizetés, amellyel a kedvezményezett likviditáshoz jut, azaz készpénzelőleg.
Az EASO 2013-ban elszámolta az előző években beszerzési és támogatási tevékenységekre biztosított előfinanszírozásokat, de nem rendelkezett további összegekről.
Rövid lejáratú követelések
A követeléseket az eredeti számlaösszeg értékvesztés miatti leírással csökkentett értékén tartják nyilván. A követelések értékvesztése miatti leírást akkor állapítják meg, amikor objektív bizonyítékkal igazolható, hogy az EASO
nem fogja tudni behajtani a teljes összeget a követelések eredeti feltételei szerint.
Az EASO követeléseit legnagyobb részben a máltai adóhatóságoktól behajtandó héa alkotja, 91 502,10 EUR
összegben. A székhely-megállapodással és az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvvel
összhangban az EASO a 240 EUR értéket meghaladó beszerzései után héa-visszatérítésre jogosult.
Pénzeszközök és azzal egyenértékű eszközök
Az EASO-nak egy bankszámlája van az ING-nél, Belgiumban. A beszámolási időszak végén a banki egyenleg a
következőképpen alakult.

Eurószámla

2013.12.31.

2012.12.31.

560 234,77 EUR

1 754 013,02 EUR

2013. december 31-én egy 7 077,90 EUR összegű kifizetés banki végrehajtása függőben volt.

Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú céltartalékok
A Bíróság 2013. novemberben adta ki a 2011. és 2012. évi javadalmazások kiigazítására irányuló javaslatokról
hozott határozatát. Ennek eredményeképpen az Európai Bizottságnak új javaslatokat kell benyújtania a Parlamenthez és a Tanácshoz, amelyekben figyelembe veszi a gazdasági és társadalmi helyzet hirtelen bekövetkezett
súlyos romlását, amit a Tanács 2011-ben ismert fel. Az említett határozat nyomán a Bizottság 2013. decemberben
úgy határozott, hogy új javaslatokat nyújt be a 2011. és 2012. évi illetmény-kiigazításokra, és ezekben 2011-re
0,9%-os kiigazítást (2011. július 1-jei hatállyal), 2012-re pedig 0,9%-os kiigazítást (2012. július 1-jei hatállyal) irányoz elő. A javaslat alapján a 2011. júliustól 2013. decemberig tartó időszakra szóló, függőben lévő illetmény-kiigazításokra vonatkozó céltartalékot az előzetes beszámolóban kiigazították, hogy tükrözze a Bizottság javaslatát.
Az éves illetmény-kiigazítások arányát 2014. áprilisban a 2011. év esetében 0%-ban, a 2012. év esetében 0,8%ban hagyták jóvá. A függőben lévő illetmény-kiigazításokra vonatkozó céltartalékot a végleges éves beszámolóban ezen információ alapján módosították.
Szállítói kötelezettségek
A szállítói kötelezettségek a hitelezőknek járó összegek, az áruk és szolgáltatások beszerzéséből eredő ügyleteket
is beleértve.
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A folyó kötelezettségek azokat az összegeket jelentik, amelyekkel az EASO a beszámolási időszak végén tartozik a
beérkezett számlák, igények és visszatérítési kérelmek után.
2013.12.31.
Fizetési kötelezettség – beszállítók

68 099,00 EUR

Fizetési kötelezettség – tagállamok

0,00 EUR

Fizetési kötelezettség – közszervezetek

0,00 EUR

Eszközök – beérkezett, kifizetésre váró áruk

6966,40 EUR

Az elhatárolt költségek azokat a becsült kötelezettségeket jelentik, amelyek mögött a beszámolási időszak végén
nincs számla, költségigény vagy kiadás-összesítő. Az elhatárolt költségekre vonatkozó becslés az engedélyezésre
jogosult tisztviselők által közölt számviteli információkon alapul. Ebben szerepel a fel nem használt éves szabadságkeret, illetve tükrözi az EASO személyzetének éves szabadságkeretéből a következő évre átvitt napok számát.
A szállítói kötelezettségek közé tartoznak még (az uniós hozzájárulásból eredő) kamatok, amelyeket 6725,16 EUR
összegben vissza kell téríteni a Bizottságnak.

3.3.2. Megjegyzések a gazdasági eredménykimutatáshoz
Működési bevétel
Az eredményszemléletű elszámolás elvének megfelelően a pénzügyi kimutatás a költségvetési évre vonatkozóan
mutatja a bevételt, azaz amikor azt elismerik, a beszedés időpontjától függetlenül.
A 2013. év esetében az EASO bevétele többnyire az Európai Bizottságtól származó támogatásból áll (uniós hozzájárulás a C1 előirányzatokhoz).
Az EASO 2013-ban négy, a támogatásnak (uniós hozzájáruláshoz nyújtott előfinanszírozás) megfelelő banki átutalást kapott az Európai Bizottságtól, 9 500 000 EUR összegben.
Az egyéb működési bevételekbe beleszámít a Bizottság által átruházott állóeszközök értéke, a kiadások visszatérítése és a realizált/nem realizált árfolyamnyereségek.

Működési kiadások
Az eredményszemléletű elszámolás elvének megfelelően a pénzügyi kimutatás a költségvetési évre vonatkozóan
mutatja a kiadást, azaz amikor azt elismerik, a kifizetés időpontjától függetlenül.
Az igazgatási kiadások az EASO igazgatási tevékenységeihez kapcsolódnak (1. költségvetési cím: Személyzeti
kiadások és 2. cím: Infrastrukturális és működési kiadások).
A személyzeti kiadásokba beletartoznak az EASO személyi jellegű ráfordításai (alapilletmény, juttatások, szerződéses alkalmazottak, családi támogatások, biztosítás, szociális járulékok stb.) a személyzeti szabályzat és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek szerint, valamint a kirendelt nemzeti szakértők
juttatásai.
Az állóeszköz-kiadások a 2013. évre vonatkozó értékcsökkenési leírásokat tükrözik.
Az infrastrukturális és működési kiadások az EASO napi tevékenységeiből eredő igazgatási kiadásokat tartalmazzák, például a közüzemi díjakat, irodai felszerelést, az értekezletek szervezésének költségeit stb.
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A székhely-megállapodásban foglaltak szerint a székhely bérleti díját az első három évben a Máltai Köztársaság
kormánya fizeti. Az EASO 2013. januártól decemberig csak a földszintért (amely nem szerepel az eredeti máltai
ajánlatban) és a folyó költségekért (közüzemi díjak: villamos energia, víz, fűtés stb.) fizetett.
A kockázatokra és kötelezettségekre szóló céltartalékok (a Tanács által nem jóváhagyott éves illetmény-kiigazítás)
összege 52 367,47 EUR.
A működési kiadásokba beletartoznak a következők:
• realizált/nem realizált árfolyamveszteség 234,62 EUR összegben;
• az EASO operatív tevékenységeit fedező egyéb működési kiadások (3. költségvetési cím: Operatív kiadások)
2 045 265,45 EUR összegben.

3.3.3. Függő kötelezettségek
Működési lízing
Amint azt a máltai kormány és az EASO között létrejött székhely-megállapodás kimondja, az EASO Valletta kikötőjében lévő épületének (a 2013.12.31-én elfoglalt négy szintből háromnak) a bérleti díját/lízingdíját az első három
évben a máltai kormány fedezi. Az EASO egy szintet bérel, 2013-ban 149 052,35 EUR összegért.
Működési lízing
1 éven belül esedékes

Teljes összeg (EUR)
381 059,21

1–5 év között esedékes
5 évnél később esedékes

2 891 013,50
266 131,65

Kötelezettségvállalás jövőbeni finanszírozásra
Nem állt fenn olyan szerződéses kötelezettségvállalás, amelyre 2013. december 31-én még nem tettek költségvetési kötelezettségvállalásokat.

Jogi ügyek
Az EASO-nak 2013 végén nem volt függőben lévő jogi ügye.

3.3.4. Kapcsolt felek
Az EASO-t az ügyvezető igazgató irányítja, aki egyben az engedélyezésre jogosult tisztviselő feladatait is ellátja,
az igazgatótanács felügyelete alatt. Az ügyvezető igazgató azonban az EASO költségvetési rendelete 40. cikkének
megfelelően a költségvetés végrehajtására vonatkozó hatáskörét átruházhatja a személyzeti szabályzat hatálya
alá tartozó EASO-személyzetre.
Az EASO-nak 2013. december 31-én összesen egy engedélyezésre jogosult tisztviselője és négy megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselője volt, akik ideiglenes alkalmazottak a következő besorolási fokozatokban:
Besorolási fokozat
AD14
AD9
Összesen

Személyek száma
1
4
5
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3.3.5. Egyéb jelentős közzétételek
Nem értékesítés jellegű ügylet: a székhely bérletét a máltai kormány 3 évre ingyenesen biztosítja.
A nem értékesítés jellegű ügyletekben az intézmény vagy értéket kap egy másik intézménytől anélkül, hogy azt
hozzávetőlegesen azonos értékkel közvetlenül ellentételezné, vagy értéket ad egy másik intézménynek anélkül,
hogy közvetlenül hozzávetőlegesen azonos értéket kapna ellenételezésül.
A nem értékesítés jellegű ügyletek közzététele és elismerése tekintetében az EU 17. számviteli szabálya az irányadó, amely a 23. nemzetközi költségvetési számviteli standardon alapul.
Az EASO ezért közzéteszi a következő természetbeni szolgáltatásokat.
Amint azt a máltai kormány és az EASO között létrejött székhely-megállapodás kimondja, az EASO Valletta kikötőjében lévő épületének (a 2013.12.31-én elfoglalt négy szintből háromnak) a bérleti díját/lízingdíját az első három
évben a máltai kormány fedezi. A máltai kormány ezenkívül felügyelte és részben finanszírozta is az ahhoz szükséges építési és infrastruktúra-átalakítási munkákat, hogy a Valletta kikötőjében lévő irodaépület az EASO által
ismertetett terveknek megfelelően működőképes legyen.

3.3.6. A mérlegfordulónap utáni események
A számvitelért felelő tisztviselőnél nem tettek jelentést olyan lényeges ügyről, amelyet ebben a szakaszban külön
közzé kellene tenni.

3.4.

Jelentések a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

3.4.1. Költségvetési alapelvek
Au EASO költségvetési rendeletének II. címével összhangban az EASO költségvetésének megállapítása és végrehajtása eleget tesz a következő elveknek.

(a)

Az egységesség és a teljesség elve

Ezek az elvek azt jelentik, hogy bevétel nem szedhető be és kiadás nem teljesíthető, amíg azt az EASO költségvetésének egy sorára nem könyvelték le.
Előirányzat nem szerepelhet a költségvetésben, amennyiben nem tartozik egy szükségesnek ítélt kiadási tételhez.
A költségvetés által engedélyezett előirányzatokat meghaladó kiadás nem teljesíthető, illetve engedélyezhető.

(b)

Az évenkéntiség elve

A költségvetésben szereplő előirányzatokat egy pénzügyi évre engedélyezik, amely január 1-jétől december 31-ig tart.

(c)

Az egyensúly elve

Ez azt jelenti, hogy a költségvetési bevételeknek és a kifizetési kötelezettségvállalásoknak egyensúlyban kell
lenniük.
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(d)

Az elszámolási egység elve

A költségvetést euróban kell kidolgozni és végrehajtani, és az elszámolás is euróban történik.

(e)

A globális fedezet elve

Az összes bevételnek fedeznie kell az összes kifizetési előirányzatot, és minden bevétel és kiadás teljes egészében,
egymással szembeni kiigazítás nélkül szerepel.

(f)

Az egyediség elve

A meghatározott célokra vonatkozó előirányzatok teljes összegét cím és fejezet szerint kell meghatározni; a fejezeteket tételcsoportokra és tételekre kell tovább-bontani.

(g)

A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve

A költségvetési előirányzatokat a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban kell felhasználni
– a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség elveivel összhangban.

(h)

Az átláthatóság elve

A költségvetés megállapítása és végrehajtása, valamint az elszámolások benyújtása az átláthatóság elvének megfelelően történik – a költségvetést és a költségvetés-módosításokat kihirdetik az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

3.4.2. 2013. évi költségvetés – eredeti, módosítások és átcsoportosítások
Az EASO-rendelet 33. cikkének megfelelően az EASO bevételei és forrásai különösen a következőkből állnak:
•
•
•
•

az Európai Unió általános költségvetésében feltüntetett uniós hozzájárulás;
a tagállamok önkéntes hozzájárulásai;
az EASO által biztosított publikációkból és bármely szolgáltatásból származó díjak;
a társult országok hozzájárulása.

Az EASO 2013-ban csak a Bizottságtól kapott támogatást (a C1 előirányzatokra).
Az EASO költségvetése személyi jellegű ráfordításokat, infrastrukturális és igazgatási kiadásokat és operatív kiadásokat tartalmaz, és három címre osztható fel, a következőképpen:
• 1. cím – személyzeti kiadások,
• 2. cím – infrastrukturális és működési kiadások,
• 3. cím – operatív kiadások.
2013. áprilisban költségvetés-módosítást javasoltak, hogy a költségvetést hozzáigazítsák az EASO pénzügyi függetlenségének elnyerése után a működésének első teljes évében felmerült tényleges kiadásaihoz. Az 1/2013.
költségvetés-módosítást az igazgatótanács 2013. április 12-én fogadta el.
A fenti költségvetés-módosítás mellett az engedélyezésre jogosult tisztviselő vagy a megbízott, engedélyezésre
jogosult tisztviselők az év folyamán összesen 21 költségvetési átcsoportosítást hagytak jóvá.
Az alábbi táblázatok a 2013. évi költségvetést ismertetik bevételi, kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok
szerint.
Az előirányzatok a következőképpen oszlanak meg a 2013. évi költségvetés címei és tételei között.
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Bevétel

Költségvetési
sor
2000

Leírás

Megszavazott
költségvetés, 2013

1/2013.
költségvetésmódosítás

Új előirányzatok
2013

Költségvetési bevételek

9 000 000,00

1 500 000,00

10 500 000,00

Uniós hozzájárulás (bizottsági
támogatás – 1., 2. és 3. cím)
Harmadik országok
hozzájárulásai
Egyéb hozzájárulások
Igazgatási műveletek és egyéb
bevételek

3000
4000
5000

9 000 000,00

1 500 000,00

10 500 000,00

Kiadások
Költségvetés

1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
12
1201
1202

Személyzeti kiadások
Illetmények és juttatások
Alapilletmények
Családi támogatások
Külföldi munkavégzési és
tartózkodási támogatások
Titkársági juttatások
Szerződéses alkalmazottak
Kirendelt nemzeti szakértők
Gyakornokok
Betegségbiztosítás
Baleset és foglalkozási
megbetegedés elleni biztosítás
Munkanélküli-biztosítás
Nyugdíj létrehozása és
fenntartása
Szülési és haláleseti ellátások
és támogatások
Utazási költségek az éves
szabadságra
Állandó szabadidős juttatás
Egyéb juttatások
Súlyozások
Munkaerő-felvételhez
kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Utazási, beköltözési támogatás,
napidíjak, költözési költségek

Az EASO 2013-ra elfogadott
költségvetése

Az EASO 2013. évi költségvetése
az átcsoportosítások és az
1/2013. költségvetés-módosítás
után

Kötelezettség- Kifizetés
Kötelezettség- Kifizetés
vállalás
vállalás
5 044 000,00
5 044 000,00
5 044 000,00
5 044 000,00
4 087 542,00
4 087 542,00
3 982 000,00
3 982 000,00
2 253 780,00
2 253 780,00
2 063 450,00
2 063 450,00
157 094,00
157 094,00
325 000,00
325 000,00
540 521,00
540 521,00
375 000,00
375 000,00

260 329,00
638 000,00

260 329,00
638 000,00

466 300,00
525 000,00

466 300,00
525 000,00

96 130,00
14 487,00

96 130,00
14 487,00

86 000,00
15 000,00

86 000,00
15 000,00

36 201,00

36 201,00

35 000,00

35 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

90 000,00

90 000,00

90 250,00

90 250,00

194 000,00

194 000,00

370 000,00

370 000,00

45 000,00
149 000,00

45 000,00
149 000,00

150 000,00
220 000,00

150 000,00
220 000,00
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Költségvetés

1203
13
1301
14
1401
1402
1403
1404
1405
15
1501
16
1601
1602
17
1701
2
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21
2101
2102
2103
22
2201

2202
2203

Felvételi támogató
szolgáltatások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Szociális-egészségügyi
infrastruktúra
Éttermek és étkezdék
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas
kapcsolatok
Koragyermekkori gondozó
központok és beiskolázás
Speciális támogatások a
fogyatékossággal élőknek
Személyzeti képzések és
tanfolyamok
Személyzeti képzések és
nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Egyéb külső szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs
költségek
Infrastrukturális és működési
kiadások
Épületek bérleti díja és
járulékos költségek
Bérleti költségek
Biztosítás
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Építési és infrastrukturális
munkák
Víz, gáz, villamos energia, fűtés
Információs és kommunikációs
technológia
IKT berendezések
IKT karbantartás
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és
járulékos költségek
Műszaki berendezések és
felszerelések (beszerzés, csere,
bérlet, karbantartás)
Irodai berendezés
Bútor

Az EASO 2013-ra elfogadott
költségvetése

Az EASO 2013. évi költségvetése
az átcsoportosítások és az
1/2013. költségvetés-módosítás
után

473 375,00
473 375,00
69 000,00

473 375,00
473 375,00
69 000,00

310 509,00
310 509,00
35 000,00

310 509,00
310 509,00
35 000,00

6 000,00
14 000,00

6 000,00
14 000,00

30 000,00
5 000,00

30 000,00
5 000,00

49 000,00

49 000,00

70 000,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

70 000,00

70 000,00

100 000,00

100 000,00

145 083,00
145 083,00

145 083,00
145 083,00

241 491,00
241 491,00

241 491,00
241 491,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

1 956 000,00

1 956 000,00

1 956 000,00

1 956 000,00

380 000,00

380 000,00

398 100,00

398 100,00

200 000,00
5 000,00
40 000,00
50 000,00
–
–

200 000,00
5 000,00
40 000,00
50 000,00
–
–

150 000,00
5 000,00
29 100,00
106 000,00
23 000,00
–

150 000,00
5 000,00
29 100,00
106 000,00
23 000,00
–

85 000,00
680 000,00

85 000,00
680 000,00

85 000,00
684 400,00

85 000,00
684 400,00

320 500,00
65 000,00
294 500,00
150 000,00

320 500,00
65 000,00
294 500,00
150 000,00

458 000,00
48 400,00
178 000,00
79 500,00

458 000,00
48 400,00
178 000,00
79 500,00

50 000,00

50 000,00

–

–

–
75 000,00

–
75 000,00

15 000,00
64 500,00

15 000,00
64 500,00
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Költségvetés

2204
23
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313

24
2401
2402
2403
3
31
3101
3102
3103
32
3201

3202
3203
3204
3205
33

Dokumentációs és könyvtári
kiadások
Folyó igazgatási kiadások
Papír- és irodaszerek
Irodai fogyóeszközök
Banki és egyéb pénzügyi
költségek
Jogi kiadások
Egyéb biztosítás
Belső és külső ülések
adminisztratív költségei
Fuvarozási és költöztetési
szolgáltatások
Üzleti tanácsadás
Adminisztratív fordítási és
tolmácsolási költségek
Kiadványok
Kommunikáció
Igazgatás
Az uniós intézmények és
szervek által nyújtott igazgatási
támogató szolgáltatások
Posta/távközlés
Postai levelezési és kézbesítési
díjak
Távközlési berendezések
Távközlési díjak
Operatív kiadások
Támogatás a KEMR
megvalósításához
Horizontális támogatás a KEMR
megvalósításához
Éves jelentés a menekültügyről
Korai előrejelzés és
adatelemzés
Támogatás a tagállamok
gyakorlati együttműködéséhez
Horizontális támogatás
a tagállamok gyakorlati
együttműködéséhez
EASO-képzés
Minőségi folyamatok
A származási országra
vonatkozó információk
Áthelyezés, áttelepítés és
külügyi vonatkozások
Támogatás a nagy nyomásnak
kitett tagállamoknak

Az EASO 2013-ra elfogadott
költségvetése

Az EASO 2013. évi költségvetése
az átcsoportosítások és az
1/2013. költségvetés-módosítás
után

25 000,00

25 000,00

–

–

656 000,00
25 000,00
35 000,00
1 000,00

656 000,00
25 000,00
35 000,00
1 000,00

720 000,00
38 000,00
14 000,00
1 000,00

720 000,00
38 000,00
14 000,00
1 000,00

5 000,00
5 000,00
280 000,00

5 000,00
5 000,00
280 000,00

14 000,00
5 000,00
175 000,00

14 000,00
5 000,00
175 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

–
185 000,00

–
185 000,00

41 000,00
252 000,00

41 000,00
252 000,00

85 000,00
30 000,00
–
–

85 000,00
30 000,00
–
–

46 800,00
44 200,00
–
84 000,00

46 800,00
44 200,00
–
84 000,00

90 000,00
5 000,00

90 000,00
5 000,00

74 000,00
1 000,00

74 000,00
1 000,00

3 500,00
81 500,00
5 000 000,00
800 000,00

3 500,00
81 500,00
2 000 000,00
100 000,00

–
73 000,00
5 000 000,00
720 000,00

–
73 000,00
3 500 000,00
612 221,89

20 000,00

–

100 000,00
300 000,00
400 000,00

65 000,00
35 000,00

203 000,00
497 000,00

258 000,00
354 221,89

2 800 000,00

1 305 000,00

2 699 736,50

2 113 673,59

100 000,00

100 000,00

100 000,00

28 278,11

1 200 000,00
450 000,00
900 000,00

600 000,00
300 000,00
250 000,00

1 175 000,00
425 000,00
900 000,00

1 147 110,40
317 069,32
549 320,28

150 000,00

55 000,00

99 736,50

71 895,48

1 250 000,00

549 000,00

1 430 263,50

745 165,03
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Költségvetés

3301

3302
34
3401

Horizontális támogatás
a nagy nyomásnak kitett
tagállamoknak
Sürgősségi támogatás
Együttműködés a partnerekkel
és érintett felekkel
Együttműködés a partnerekkel
és érintett felekkel
Kiadás összesen

Az EASO 2013-ra elfogadott
költségvetése

Az EASO 2013. évi költségvetése
az átcsoportosítások és az
1/2013. költségvetés-módosítás
után

50 000,00

50 265,03

38 919,73

1 200 000,00
150 000,00

549 000,00
46 000,00

1 379 998,47
150 000,00

706 245,30
28 939,49

150 000,00

46 000,00

150 000,00

28 939,49

12 000 000,00

9 000 000,00

12 000 000,00

10 500 000,00

3.4.3. 2013. évi költségvetés – végrehajtás
Ez a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés a 2013. január 1-jétől december 31-ig tartó időszakra vonatkozik.
Ebben C1 előirányzatok (a folyó évi előirányzatok), C8 előirányzatok (az előző évekről áthozott előirányzatok és
kötelezettségvállalások) és C4 előirányzatok (belső címzett előirányzatok és kötelezettségvállalások) szerepeltek.
A kötelezettségvállalásokat a december 31-ig vállalt jogi kötelezettségvállalások alapján, a kifizetéseket pedig a
számvitelért felelős tisztviselő által legkésőbb a tárgyév december 31-ig teljesített kifizetések alapján kell szerepeltetni az elszámolásokban.
Az EASO-nál nincsenek különválasztva az 1. és 2. címre vonatkozó előirányzatok (a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok egyformák), a 3. cím alá azonban differenciált előirányzatok tartoznak.

A költségvetés végrehajtása az IC1 előirányzatok esetében (2013. évi költségvetés)
– bevételek
Költségvetési
sor
2000
3000
4000
5000

Leírás

Folyó
költségvetés

Befolyt bevétel

Fennmaradó
egyenleg

Arány
(%)

Költségvetési bevételek

10 500 000,00

9 500 000,00

1 000 000,00

90,48%

Uniós hozzájárulás (bizottsági
támogatás – 1., 2. és 3. cím)
Harmadik országok
hozzájárulásai
Egyéb hozzájárulások
Igazgatási műveletek és
egyéb bevételek

10 500 000,00

9 500 000,00

1 000 000,00

90,48%
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A költségvetés végrehajtása az IC4 előirányzatok esetében (belső címzett
bevételek) – bevételek
Költségvetési
sor
2000

3000
4000
5000

Leírás

Folyó költségvetés

Befolyt bevétel

Fennmaradó
egyenleg

Költségvetési bevételek

–

29 485,58

–29 485,58

Uniós hozzájárulás
(bizottsági támogatás – 1.,
2. és 3. cím)
Harmadik országok
hozzájárulásai
Egyéb hozzájárulások
Igazgatási műveletek és
egyéb bevételek

Arány
(%)

–

–

–

29 485,58

–
–29 485,58

A költségvetés végrehajtása a C1 előirányzatok esetében (2013. évi költségvetés)
– kötelezettségvállalások
Költségvetési sor
1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
12
1201
1202

Leírás
Személyzeti kiadások
Illetmények és juttatások
Alapilletmények
Családi támogatás
Külföldi munkavégzési és
tartózkodási támogatás
Titkársági juttatások
Szerződéses alkalmazottak
Kirendelt nemzeti szakértők
Gyakornokok
Betegségbiztosítás
Baleset és foglalkozási
megbetegedés elleni biztosítás
Munkanélküli-biztosítás
Nyugdíj létrehozása és
fenntartása
Szülési és haláleseti ellátások
és támogatások
Utazási költségek az éves
szabadságra
Állandó szabadidős juttatás
Egyéb juttatások
Súlyozások
Munkaerő-felvételhez
kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Utazási, beköltözési támogatás,
napidíjak, költözési költségek

Folyó
költségvetés

Folyó
végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány
(%)

5 044 000,00
3 982 000,00
2 063 450,00
325 000,00
375 000,00

4 615 024,22
3 714 830,61
1 923 403,85
272 628,14
365 874,97

428 975,78
267 169,39
140 046,15
52 371,86
9 125,03

91,50%
93,29%
93,21%
83,89%
97,57%

–
466 300,00
525 000,00
–
86 000,00
15 000,00

–
466 123,81
471 337,04
–
82 445,92
12 188,24

–
176,19
53 662,96
–
3 554,08
2 811,76

–
99,96%
89,78%
–
95,87%
81,25%

35 000,00
–

30 212,57
–

4 787,43
–

86,32%
–

1 000,00

396,62

603,38

39,66%

90 250,00

90 219,45

30,55

99,97%

–
–
–
370 000,00

–
–
–
328 203,06

–
–
–
41 796,94

–
–
–
88,70%

150 000,00
220 000,00

118 181,79
210 021,27

31 818,21
9 978,73

78,79%
95,46%
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Költségvetési sor
1203
13
1301
14
1401
1402
1403
1404
1405
15
1501
16
1601
1602
17
1701
2
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21
2101
2102
2103
22
2201

2202
2203

Leírás
Felvételi támogató
szolgáltatások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Szociális-egészségügyi
infrastruktúra
Éttermek és étkezdék
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas
kapcsolatok
Koragyermekkori gondozó
központok és beiskolázás
Speciális támogatások a
fogyatékossággal élőknek
Személyzeti képzések és
tanfolyamok
Személyzeti képzések és
nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Egyéb külső szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs
költségek
Infrastrukturális és működési
kiadások
Épületek bérleti díja és
járulékos költségek
Bérleti költségek
Biztosítás
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Építési és infrastrukturális
munkák
Víz, gáz, villamos energia,
fűtés
Információs és
kommunikációs technológia
IKT berendezések
IKT karbantartás
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és
járulékos költségek
Műszaki berendezések és
felszerelések (beszerzés,
csere, bérlet, karbantartás)
Irodai berendezés
Bútor

Folyó
költségvetés

Folyó
végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány
(%)

–

–

–

–

310 509,00
310 509,00
35 000,00

310 509,00
310 509,00
14 680,46

–
30 000,00
5 000,00

–
10 680,46
4 000,00

–
19 319,54
1 000,00

–
35,60%
80,00%

–

–

–

–

–

–

–

–

100 000,00

64 652,84

35 347,16

64,65%

100 000,00

64 652,84

35 347,16

64,65%

241 491,00
241 491,00
–
5 000,00
5 000,00

180 955,98
180 955,98
–
1 192,27
1 192,27

60 535,02
60 535,02
–
3 807,73
3 807,73

74,93%
74,93%
–
23,85%
23,85%

1 956 000,00

1 759 015,53

196 984,47

89,93%

398 100,00

385 617,68

12 482,32

96,86%

150 000,00
5 000,00
29 100,00
106 000,00
23 000,00
–

149 904,00
3 745,50
26 304,40
100 749,34
19 914,44
–

96,00
1 254,50
2 795,60
5 250,66
3 085,56
–

99,94%
74,91%
90,39%
95,05%
86,58%
–

85 000,00

85 000,00

684 400,00

631 302,36

53 097,64

92,24%

458 000,00
48 400,00
178 000,00
79 500,00

454 964,63
11 206,00
165 131,73
65 329,10

3 035,37
37 194,00
12 868,27
14 170,90

99,34%
23,15%
92,77%
82,17%

–

–

–

–

15 000,00
64 500,00

12 865,05
52 464,05

2 134,95
12 035,95

85,77%
81,34%

– 100,00%
– 100,00%
20 319,54 41,94%

– 100,00%
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Költségvetési sor
2204
23
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313

24
2401
2402
2403
3
31
3101
3102
3103
32
3201

3202
3203
3204
3205
33

Leírás
Dokumentációs és könyvtári
kiadások
Folyó igazgatási kiadások
Papír- és irodaszerek
Irodai fogyóeszközök
Banki és egyéb pénzügyi
költségek
Jogi kiadások
Egyéb biztosítás
Belső és külső ülések
adminisztratív költségei
Fuvarozási és költöztetési
szolgáltatások
Üzleti tanácsadás
Adminisztratív fordítási és
tolmácsolási költségek
Kiadványok
Kommunikáció
Igazgatás
Az uniós intézmények
és szervek által nyújtott
igazgatási támogató
szolgáltatások
Posta/távközlés
Postai levelezési és kézbesítési
díjak
Távközlési berendezések
Távközlési díjak
Operatív kiadások
Támogatás a KEMR
megvalósításához
Horizontális támogatás a
KEMR megvalósításához
Éves jelentés a
menekültügyről
Korai előrejelzés és
adatelemzés
Támogatás a tagállamok
gyakorlati együttműködéséhez
Horizontális támogatás
a tagállamok gyakorlati
együttműködéséhez
EASO-képzés
Minőségi folyamatok
A származási országra
vonatkozó információk
Áthelyezés, áttelepítés és
külügyi vonatkozások
Támogatás a nagy nyomásnak
kitett tagállamoknak

Folyó
költségvetés

Folyó
végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány
(%)

–

–

–

–

720 000,00
38 000,00
14 000,00
1 000,00

608 379,14
20 885,00
10 822,68
1 000,00

14 000,00
5 000,00
175 000,00

–
–
134 318,01

14 000,00
5 000,00
40 681,99

0,00%
0,00%
76,75%

5 000,00

4 000,00

1 000,00

80,00%

41 000,00
252 000,00

38 715,00
239 000,00

2 285,00
13 000,00

94,43%
94,84%

46 800,00
44 200,00
–
84 000,00

35 572,10
43 082,89
–
80 983,46

11 227,90
1 117,11
–
3 016,54

76,01%
97,47%
–
96,41%

74 000,00
1 000,00

68 387,25
1 000,00

–
73 000,00
5 000 000,00
720 000,00

–
67 387,25
4 106 445,80
593 316,70

–
5 612,75
893 554,20
126 683,30

92,31%
82,13%
82,41%

20 000,00

–

20 000,00

0,00%

203 000,00

122 602,57

80 397,43

60,40%

497 000,00

470 714,13

26 285,87

94,71%

2 699 736,50

2 110 041,70

589 694,80

78,16%

100 000,00

68 851,45

31 148,55

68,85%

1 175 000,00
425 000,00
900 000,00

1 031 715,45
337 781,90
603 447,40

143 284,55
87 218,10
296 552,60

87,81%
79,48%
67,05%

99 736,50

68 245,50

31 491,00

68,43%

1 430 263,50

1 357 761,24

72 502,26

94,93%

111 620,86 84,50%
17 115,00 54,96%
3 177,32 77,30%
– 100,00%

5 612,75 92,42%
– 100,00%
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Költségvetési sor
3301

3302
34
3401

Leírás
Horizontális támogatás
a nagy nyomásnak kitett
tagállamoknak
Sürgősségi támogatás
Együttműködés a partnerekkel
és érintett felekkel
Együttműködés a partnerekkel
és érintett felekkel
Kiadás összesen:

Folyó
költségvetés

Folyó
végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány
(%)

50 265,03

47 419,73

2 845,30

94,34%

1 379 998,47
150 000,00

1 310 341,51
45 326,16

69 656,96
104 673,84

94,95%
30,22%

150 000,00

45 326,16

104 673,84

30,22%

12 000 000,00

10 480 485,55

1 519 514,45

87,34%

A költségvetés végrehajtása a C1 előirányzatok esetében (2013. évi költségvetés) – kifizetések
Költségvetési
sor
1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109

1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
12
1201
1202

1203
13

Leírás

Személyzeti kiadások
Illetmények és juttatások
Alapilletmények
Családi támogatás
Külföldi munkavégzési és
tartózkodási támogatás
Titkársági juttatások
Szerződéses alkalmazottak
Kirendelt nemzeti szakértők
Gyakornokok
Betegségbiztosítás
Baleset és foglalkozási
megbetegedés elleni
biztosítás
Munkanélküli-biztosítás
Nyugdíj létrehozása és
fenntartása
Szülési és haláleseti ellátások
és támogatások
Utazási költségek az éves
szabadságra
Állandó szabadidős juttatás
Egyéb juttatások
Súlyozások
Munkaerő-felvételhez
kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Utazási, beköltözési
támogatás, napidíjak,
költözési költségek
Felvételi támogató
szolgáltatások
Kiküldetési költségek

Folyó
költségvetés

Folyó végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány (%)

5 044 000,00
3 982 000,00
2 063 450,00
325 000,00
375 000,00

4 465 418,04
3 714 830,61
1 923 403,85
272 628,14
365 874,97

578 581,96
267 169,39
140 046,15
52 371,86
9 125,03

88,53%
93,29%
93,21%
83,89%
97,57%

–
466 300,00
525 000,00

–
466 123,81
471 337,04

–
176,19
53 662,96

–
99,96%
89,78%

86 000,00
15 000,00

82 445,92
12 188,24

3 554,08
2 811,76

95,87%
81,25%

35 000,00

30 212,57

4 787,43

86,32%

1 000,00

396,62

603,38

39,66%

90 250,00

90 219,45

30,55

99,97%

370 000,00

313 203,06

56 796,94

84,65%

150 000,00
220 000,00

103 181,79
210 021,27

46 818,21
9 978,73

68,79%
95,46%

–

–

–

–

310 509,00

275 423,18

35 085,82

88,70%
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Költségvetési
sor
1301
14
1401
1402
1403
1404
1405
15
1501
16
1601
1602
17
1701
2
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21
2101
2102
2103
22
2201

2202
2203
2204

Leírás

Kiküldetési költségek
Szociális-egészségügyi
infrastruktúra
Éttermek és étkezdék
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas
kapcsolatok
Koragyermekkori gondozó
központok és beiskolázás
Speciális támogatások a
fogyatékossággal élőknek
Személyzeti képzések és
tanfolyamok
Személyzeti képzések és
nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Egyéb külső szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs
költségek
Infrastrukturális és
működési kiadások
Épületek bérleti díja és
járulékos költségek
Bérleti költségek
Biztosítás
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Építési és infrastrukturális
munkák
Víz, gáz, villamos energia,
fűtés
Információs és
kommunikációs technológia
IKT berendezések
IKT karbantartás
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és
járulékos költségek
Műszaki berendezések és
felszerelések (beszerzés,
csere, bérlet, karbantartás)
Irodai berendezés
Bútor
Dokumentációs és könyvtári
kiadások

Folyó
költségvetés

Folyó végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány (%)

310 509,00
35 000,00

275 423,18
3 680,46

35 085,82
31 319,54

88,70%
10,52%

–
30 000,00
5 000,00

–
3 680,46
–

–
26 319,54
5 000,00

–
12,27%
0,00%

–

–

–

–

–

–

–

–

100 000,00

37 225,01

62 774,99

37,23%

100 000,00

37 225,01

62 774,99

37,23%

241 491,00
241 491,00
–
5 000,00
5 000,00

119 863,45
119 863,45
–
1 192,27
1 192,27

121 627,55
121 627,55
–
3 807,73
3 807,73

49,63%
49,63%
–
23,85%
23,85%

1 956 000,00

1 218 746,33

737 253,67

62,31%

398 100,00

322 723,66

75 376,34

81,07%

150 000,00
5 000,00
29 100,00
106 000,00
23 000,00
–

142 807,14
3 745,50
23 704,40
66 310,53
19 914,44
–

7 192,86
1 254,50
5 395,60
39 689,47
3 085,56
–

95,20%
74,91%
81,46%
62,56%
86,58%
–

85 000,00

66 241,65

18 758,35

77,93%

684 400,00

342 872,86

341 527,14

50,10%

458 000,00
48 400,00
178 000,00
79 500,00

262 024,47
10 116,66
70 731,73
61 873,35

195 975,53
38 283,34
107 268,27
17 626,65

57,21%
20,90%
39,74%
77,83%

–

–

–

–

15 000,00
64 500,00
–

12 865,05
49 008,30
–

2 134,95
15 491,70
–

85,77%
75,98%
–
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Költségvetési
sor
23
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313

24
2401
2402
2403
3
31
3101
3102
3103
32

3201

3202
3203
3204
3205
33

Leírás

Folyó igazgatási kiadások
Papír- és irodaszerek
Irodai fogyóeszközök
Banki és egyéb pénzügyi
költségek
Jogi kiadások
Egyéb biztosítás
Belső és külső ülések
adminisztratív költségei
Fuvarozási és költöztetési
szolgáltatások
Üzleti tanácsadás
Adminisztratív fordítási és
tolmácsolási költségek
Kiadványok
Kommunikáció
Igazgatás
Az uniós intézmények és
szervek által nyújtott igazgatási
támogató szolgáltatások
Posta/távközlés
Postai levelezési és
kézbesítési díjak
Távközlési berendezések
Távközlési díjak
Operatív kiadások
Támogatás a KEMR
megvalósításához
Horizontális támogatás a
KEMR megvalósításához
Éves jelentés a
menekültügyről
Korai előrejelzés és
adatelemzés
Támogatás a
tagállamok gyakorlati
együttműködéséhez
Horizontális támogatás
a tagállamok gyakorlati
együttműködéséhez
EASO-képzés
Minőségi folyamatok
A származási országra
vonatkozó információk
Áthelyezés, áttelepítés és
külügyi vonatkozások
Támogatás a nagy nyomásnak
kitett tagállamoknak

Folyó
költségvetés

Folyó végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány (%)

720 000,00
38 000,00
14 000,00
1 000,00

450 830,63
14 521,83
10 522,68
–

269 169,37
23 478,17
3 477,32
1 000,00

62,62%
38,22%
75,16%
0,00%

14 000,00
5 000,00
175 000,00

–
–
113 543,56

14 000,00
5 000,00
61 456,44

0,00%
0,00%
64,88%

5 000,00

2 447,54

2 552,46

48,95%

41 000,00
252 000,00

–
232 856,85

41 000,00
19 143,15

0,00%
92,40%

46 800,00
44 200,00
–
84 000,00

16 061,71
9 789,89
–
51 086,57

30 738,29
34 410,11
–
32 913,43

34,32%
22,15%
–
60,82%

74 000,00
1 000,00

40 445,83
163,89

33 554,17
836,11

54,66%
16,39%

–
73 000,00
3 500 000,00
612 221,89

–
40 281,94
3 469 413,14
611 307,12

–
32 718,06
30 586,86
914,77

55,18%
99,13%
99,85%

–

–

–

–

258 000,00

257 085,23

914,77

99,65%

354 221,89

354 221,89

-

100,00%

2 113 673,59

2 084 010,77

29 662,82

98,60%

28 278,11

25 351,45

2 926,66

89,65%

1 147 110,40
317 069,32
549 320,28

1 129 506,29
308 494,32
549 320,28

17 604,11
8 575,00
–

98,47%
97,30%
100,00%

71 895,48

71 338,43

557,05

99,23%

745 165,03

745 155,76

9,27

100,00%
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Költségvetési
sor
3301

3302
34

3401

Leírás

Horizontális támogatás
a nagy nyomásnak kitett
tagállamoknak
Sürgősségi támogatás
Együttműködés a
partnerekkel és érintett
felekkel
Együttműködés a
partnerekkel és érintett
felekkel
Kiadás összesen:

Folyó
költségvetés

Folyó végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány (%)

38 919,73

38 919,73

–

100,00%

706 245,30
28 939,49

706 236,03
28 939,49

9,27
–

100,00%
100,00%

28 939,49

28 939,49

–

100,00%

10 500 000,00

9 153 577,51

1 346 422,49

87,18%

A költségvetés végrehajtása a C8 (az előző évekről a 2013. évre áthozott) előirányzatok
esetében – kötelezettségvállalások
Költségvetési sor
1
12
1201
13
1301
14
1402
1403
15
1501
16
1601
17
1701
2
20
2001
2003
2004
2005
2007
21

Leírás
Személyzeti kiadások
Munkaerő-felvételhez
kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Szociális-egészségügyi
infrastruktúra
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas
kapcsolatok
Személyzeti képzések és
tanfolyamok
Személyzeti képzések és
nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs
költségek
Infrastrukturális és működési
kiadások
Épületek bérleti díja és
járulékos költségek
Bérleti költségek
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Víz, gáz, villamos energia, fűtés
Információs és kommunikációs
technológia

Folyó
költségvetés

Folyó
végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány (%)

244 237,16
13 667,17

169 120,32
13 667,17

75 116,84
–

69%
100%

13 667,17
143 540,30
143 540,30
2 620,00

13 667,17
72 308,36
72 308,36
2 620,00

–
71 231,94
71 231,94
–

100%
50%
50%
100%

1 000,00
1 620,00

1 000,00
1 620,00

–
–

100%
100%

13 989,35

13 989,35

–

100%

13 989,35

13 989,35

–

100%

65 959,60
65 959,60
4 460,74
4 460,74

65 899,46
65 899,46
635,98
635,98

60,14
60,14
3 824,76
3 824,76

100%
100%
14%
14%

1 376 368,40

1 180 344,10

196 024,30

86%

865 758,39

816 100,93

49 657,46

94%

21 850,00
14 156,00
41 608,94
761 838,00
26 305,45
147 620,30

12 490,42
4 805,00
14 653,78
761 838,00
22 313,73
126 843,26

9 359,58
9 351,00
26 955,16
–
3 991,72
20 777,04

57%
34%
35%
100%
85%
86%
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Költségvetési sor
2101
2103
22
2203
23
2301
2302
2303
2306
2309
2310
2311
2313

3
31
3102
32
3201

3202
3203
3204
3205
33
3302
34
3401

Leírás
IKT berendezések
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és járulékos
költségek
Bútor
Folyó igazgatási kiadások
Papír- és irodaszerek
Irodai fogyóeszközök
Banki és egyéb pénzügyi
költségek
Belső és külső ülések
adminisztratív költségei
Adminisztratív fordítási és
tolmácsolási költségek
Kiadványok
Kommunikáció
Az uniós intézmények és
szervek által nyújtott igazgatási
támogató szolgáltatások
Operatív kiadások
Támogatás a KEMR
megvalósításához
Éves jelentés a menekültügyről
Támogatás a tagállamok
gyakorlati együttműködéséhez
Horizontális támogatás
a tagállamok gyakorlati
együttműködéséhez
EASO-képzés
Minőségi folyamatok
A származási országra
vonatkozó információk
Áthelyezés, áttelepítés és
külügyi vonatkozások
Támogatás a nagy nyomásnak
kitett tagállamoknak
Sürgősségi támogatás
Együttműködés a partnerekkel
és érintett felekkel
Együttműködés a partnerekkel
és érintett felekkel
Kiadás összesen:

Folyó
költségvetés

Folyó
végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány (%)

107 595,06
40 025,24
39 380,79

104 936,41
21 906,85
423,68

2 658,65
18 118,39
38 957,11

98%
55%
1%

39 380,79
323 608,92
9 893,71
4 868,00
100,00

423,68
236 976,23
940,36
4 868,00
47,19

38 957,11
86 632,69
8 953,35
–
52,81

1%
73%
10%
100%
47%

145 147,93

83 529,71

61 618,22

58%

120 000,00

117 237,75

2 762,25

98%

38 789,41
4 032,87
777,00

26 490,77
3 862,45
–

12 298,64
170,42
777,00

68%
0%
0%

1 827 624,52
199 489,02

1 285 506,87
199 489,02

542 117,65
–

70%
0%

199 489,02
1 315 629,98

199 489,02
914 194,55

–
401 435,43

69%

14 270,02

–

14 270,02

0%

583 600,52
222 215,80
441 069,16

387 984,76
114 687,87
381 908,99

195 615,76
107 527,93
59 160,17

66%
52%
87%

54 474,48

29 612,93

24 861,55

54%

266 581,67

146 879,65

119 702,02

55%

266 581,67
45 923,85

146 879,65
24 943,65

119 702,02
20 980,20

55%
54%

45 923,85

24 943,65

20 980,20

54%

3 448 230,08

2 634 971,29

813 258,79

76%
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A költségvetés végrehajtása a C8 (az előző évekről a 2013. évre áthozott) előirányzatok
esetében – kifizetések
Költségvetési sor
1
12
1201
13
1301
14
1402
1403
15
1501
16
1601
17
1701
2
20
2001
2003
2004
2005
2007
21
2101
2103
22
2203
23
2301
2302
2303
2306
2309

Leírás
Személyzeti kiadások
Munkaerő-felvételhez
kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Szociális-egészségügyi
infrastruktúra
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas
kapcsolatok
Személyzeti képzések és
tanfolyamok
Személyzeti képzések és
nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs
költségek
Infrastrukturális és működési
kiadások
Épületek bérleti díja és
járulékos költségek
Bérleti költségek
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Víz, gáz, villamos energia,
fűtés
Információs és kommunikációs
technológia
IKT berendezések
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és
járulékos költségek
Bútor
Folyó igazgatási kiadások
Papír- és irodaszerek
Irodai fogyóeszközök
Banki és egyéb pénzügyi
költségek
Belső és külső ülések
adminisztratív költségei
Adminisztratív fordítási és
tolmácsolási költségek

Folyó
költségvetés

Folyó
végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány (%)

244 237,16
13 667,17

169 120,32
13 667,17

75 116,84
–

69%
100%

13 667,17
143 540,30
143 540,30
2 620,00

13 667,17
72 308,36
72 308,36
2 620,00

–
71 231,94
71 231,94
–

100%
50%
50%
200%

1 000,00
1 620,00

1 000,00
1 620,00

–
–

100%
100%

13 989,35

13 989,35

–

100%

13 989,35

13 989,35

–

100%

65 959,60
65 959,60
4 460,74
4 460,74

65 899,46
65 899,46
635,98
635,98

60,14
60,14
3 824,76
3 824,76

100%
100%
14%
14%

1 376 368,40

1 180 344,10

196 024,30

86%

865 758,39

816 100,93

49 657,46

94%

21 850,00
14 156,00
41 608,94
761 838,00
26 305,45

12 490,42
4 805,00
14 653,78
761 838,00
22 313,73

9 359,58
9 351,00
26 955,16
–
3 991,72

57%
34%
35%
100%
85%

147 620,30

126 843,26

20 777,04

86%

107 595,06
40 025,24
39 380,79

104 936,41
21 906,85
423,68

2 658,65
18 118,39
38 957,11

98%
55%
1%

39 380,79
323 608,92
9 893,71
4 868,00
100,00

423,68
236 976,23
940,36
4 868,00
47,19

38 957,11
86 632,69
8 953,35
–
52,81

1%
73%
10%
100%
47%

145 147,93

83 529,71

61 618,22

58%

120 000,00

117 237,75

2 762,25

98%
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Költségvetési sor
2310
2311
2313

Leírás

Folyó
költségvetés

Kiadványok
Kommunikáció
Az uniós intézmények és
szervek által nyújtott igazgatási
támogató szolgáltatások
Kiadás összesen:

Folyó
végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány (%)

38 789,41
4 032,87
777,00

26 490,77
3 862,45
–

12 298,64
170,42
777,00

68%
96%
0%

1 620 605,56

1 349 464,42

271 141,14

83%

A költségvetés végrehajtása a C4 (belső címzett) kötelezettségvállalási előirányzatok
esetében – kötelezettségvállalások
Költségvetési sor
1
13
1301
2
20
2001

Leírás

Folyó
költségvetés

Személyzeti kiadások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Infrastrukturális és működési
kiadások
Épületek bérleti díja és
járulékos költségek
Bérleti költségek
Kiadás összesen

Folyó végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány
(%)

447,45
447,45
447,45
29 045,91

–
–
–
–

447,45
447,45
447,45
29 045,91

0%
0%
0%
0%

29 045,91

–

29 045,91

0%

29 045,91
29 493,36

–
–

29 045,91
29 493,36

0%
0%

A költségvetés végrehajtása a C4 (belső címzett) kötelezettségvállalási előirányzatok
esetében – kifizetések
Költségvetési sor
1
13
1301
2
20
2001

Leírás

Folyó
költségvetés

Személyzeti kiadások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Infrastrukturális és működési
kiadások
Épületek bérleti díja és
járulékos költségek
Bérleti költségek
Kiadás összesen

Folyó végrehajtás

Fennmaradó
egyenleg

Arány
(%)

447,45
447,45
447,45
29 045,91

–
–
–
–

447,45
447,45
447,45
29 045,91

0%
0%

29 045,91

–

29 045,91

0%

29 045,91
29 493,36

–
–

29 045,91
29 493,36

0%
0%

0%

3.4.4. A költségvetés végrehajtása – áthozatal a 2013. évről a 2014. évre
Az áthozatal célja, hogy fedezze az év végén függőben lévő költségeket (a vállalkozóktól és az uniós intézményektől/ügynökségektől több számla és terhelési értesítő még nem érkezett be).
Az áthozott előirányzatok a következőket érintik:
• 1. cím – személyzeti kiadások, például kiküldetések, orvosi vizsgálatok (a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás a Bizottsággal), képzés (külső vállalkozók és a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás a Bizottsággal) és reprezentációs/egyéb költségek;
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• 2. cím – infrastrukturális és működési kiadások (a székhely közüzemi díjai, informatikai berendezések, szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások stb.), más intézmények által nyújtott igazgatási segítségnyújtás (pl. a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatallal, a Költségvetési
Főigazgatósággal), fordítások és kiadványok, az igazgatótanácsi ülések szervezési költségei;
• 3. cím – operatív kiadások, például fordítások és kiadványok, rendezvények szervezése, az EASO által szervezett
ülések résztvevőinek/szakértőinek nyújtott költségtérítés stb.

A 2013. évről a 2014. évre átvitt, nem differenciált C1 előirányzatok
A költségvetési év lezárásakor szabályszerű szerződésekben vállalt kötelezettségeknek megfelelő, nem differenciált C1 előirányzatok (1. és 2. cím) automatikusan átvihetők, de csak a következő költségvetési évre, a kifizetési
előirányzatokkal együtt.
Költségvetési sor

1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
12
1201
1202

1203
13
1301

Leírás

Személyzeti kiadások
Illetmények és juttatások
Alapilletmények
Családi támogatás
Külföldi munkavégzési és
tartózkodási támogatás
Titkársági juttatások
Szerződéses alkalmazottak
Kirendelt nemzeti szakértők
Gyakornokok
Betegségbiztosítás
Baleset és foglalkozási
megbetegedés elleni biztosítás
Munkanélküli-biztosítás
Nyugdíj létrehozása és
fenntartása
Szülési és haláleseti ellátások
és támogatások
Utazási költségek az éves
szabadságra
Állandó szabadidős juttatás
Egyéb juttatások
Súlyozások
Munkaerő-felvételhez
kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Utazási, beköltözési
támogatás, napidíjak, költözési
költségek
Felvételi támogató
szolgáltatások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek

Kötelezettségvállalás
végrehajtása
2013

Kifizetés
végrehajtása
2013

RAL A 2014.
évre átvitt
kötelezettségvállalási
és kifizetési
előirányzatok

Átvitel /kötelezettségvállalások arány

4 615 024,22
3 714 830,61
1 923 403,85
272 628,14
365 874,97

4 465 418,04
3 714 830,61
1 923 403,85
272 628,14
365 874,97

149 606,18
–
–
–
–

3,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

–
466 123,81
471 337,04
–
82 445,92
12 188,24

–
466 123,81
471 337,04
–
82 445,92
12 188,24

–
–
–
–
–
–

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

30 212,57
–

30 212,57
–

–
–

0,00%
0,00%

396,62

396,62

–

0,00%

90 219,45

90 219,45

–

0,00%

–
–
–
328 203,06

–
–
–
313 203,06

–
–
–
15 000,00

0,00%
0,00%
0,00%
4,57%

118 181,79
210 021,27

103 181,79
210 021,27

15 000,00
–

12,69%
0,00%

–

–

–

0,00%

310 509,00
310 509,00

275 423,18
275 423,18

35 085,82
35 085,82

11,30%
11,30%
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Költségvetési sor

14
1401
1402
1403
1404
1405
15
1501
16
1601
1602
17
1701
2
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21
2101
2102
2103
22
2201

2202
2203
2204

Leírás

Szociális-egészségügyi
infrastruktúra
Éttermek és étkezdék
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas
kapcsolatok
Koragyermekkori gondozó
központok és beiskolázás
Speciális támogatások a
fogyatékossággal élőknek
Személyzeti képzések és
tanfolyamok
Személyzeti képzések és
nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Egyéb külső szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs
költségek
Infrastrukturális és működési
kiadások
Épületek bérleti díja és
járulékos költségek
Bérleti költségek
Biztosítás
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Építési és infrastrukturális
munkák
Víz, gáz, villamos energia, fűtés
Információs és
kommunikációs technológia
IKT berendezések
IKT karbantartás
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és
járulékos költségek
Műszaki berendezések és
felszerelések (beszerzés,
csere, bérlet, karbantartás)
Irodai berendezés
Bútor
Dokumentációs és könyvtári
kiadások

Kötelezettségvállalás
végrehajtása
2013

Kifizetés
végrehajtása
2013

RAL A 2014.
évre átvitt
kötelezettségvállalási
és kifizetési
előirányzatok

Átvitel /kötelezettségvállalások arány

14 680,46

3 680,46

11 000,00

74,93%

–
10 680,46
4 000,00

–
3 680,46
–

–
7 000,00
4 000,00

0,00%
65,54%
100,00%

–

–

–

0,00%

–

–

–

0,00%

64 652,84

37 225,01

27 427,83

42,42%

64 652,84

37 225,01

27 427,83

42,42%

180 955,98
180 955,98
–
1 192,27
1 192,27

119 863,45
119 863,45
–
1 192,27
1 192,27

61 092,53
61 092,53
–
–
–

33,76%
33,76%
0,00%
0,00%
0,00%

1 759 015,53

1 218 746,33

540 269,20

30,71%

385 617,68

322 723,66

62 894,02

16,31%

149 904,00
3 745,50
26 304,40
100 749,34
19 914,44
–

142 807,14
3 745,50
23 704,40
66 310,53
19 914,44
–

7 096,86
–
2 600,00
34 438,81
–
–

4,73%
0,00%
9,88%
34,18%
0,00%
0,00%

85 000,00
631 302,36

66 241,65
342 872,86

18 758,35
288 429,50

22,07%
45,69%

454 964,63
11 206,00
165 131,73
65 329,10

262 024,47
10 116,66
70 731,73
61 873,35

192 940,16
1 089,34
94 400,00
3 455,75

42,41%
9,72%
57,17%
5,29%

–

–

–

0,00%

12 865,05
52 464,05
–

12 865,05
49 008,30
–

–
3 455,75
–

0,00%
6,59%
0,00%
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Költségvetési sor

23
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313

24
2401
2402
2403

Leírás

Folyó igazgatási kiadások
Papír- és irodaszerek
Irodai fogyóeszközök
Banki és egyéb pénzügyi
költségek
Jogi kiadások
Egyéb biztosítás
Belső és külső ülések
adminisztratív költségei
Fuvarozási és költöztetési
szolgáltatások
Üzleti tanácsadás
Adminisztratív fordítási és
tolmácsolási költségek
Kiadványok
Kommunikáció
Igazgatás
Az uniós intézmények és
szervek által nyújtott igazgatási
támogató szolgáltatások
Posta/távközlés
Postai levelezési és kézbesítési
díjak
Távközlési berendezések
Távközlési díjak

Kötelezettségvállalás
végrehajtása
2013

Kifizetés
végrehajtása
2013

RAL A 2014.
évre átvitt
kötelezettségvállalási
és kifizetési
előirányzatok

Átvitel /kötelezettségvállalások arány

608 379,14
20 885,00
10 822,68
1 000,00

450 830,63
14 521,83
10 522,68
–

157 548,51
6 363,17
300,00
1 000,00

25,90%
30,47%
2,77%
100,00%

–
–
134 318,01

–
–
113 543,56

–
–
20 774,45

0,00%
0,00%
15,47%

4 000,00

2 447,54

1 552,46

38,81%

38 715,00
239 000,00

232 856,85

38 715,00
6 143,15

100,00%
2,57%

35 572,10
43 082,89
–
80 983,46

16 061,71
9 789,89
–
51 086,57

19 510,39
33 293,00
–
29 896,89

54,85%
77,28%
0,00%
36,92%

68 387,25
1 000,00

40 445,83
163,89

27 941,42
836,11

40,86%
83,61%

–
67 387,25

–
40 281,94

–
27 105,31

0,00%
40,22%

A 2013. évről a 2014. évre átvitt, nem differenciált C4 előirányzatok
A nem differenciált C4 előirányzatok (belső címzett összegek) a kifizetési előirányzatokkal együtt automatikusan
átvihetők a következő költségvetési évre.
Költségvetési
sor

1
13
1301
2
20
2001
Kiadás
összesen:

Leírás

Személyzeti kiadások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Infrastrukturális és
működési kiadások
Épületek bérleti díja és
járulékos költségek
Bérleti költségek

Kötelezettségvállalás
végrehajtása
2013

Kifizetés
RAL A 2014. évre Átvitel / kötevégrehajtása
átvitt kötelelezettségválla2013
zettségvállalási
lások arány
és kifizetési
előirányzatok

447,45
447,45
447,45
29 045,91

–
–
–
–

447,45
447,45
447,45
29 045,91

100%
100%
100%
100%

29 045,91

–

29 045,91

100%

29 045,91
29 493,36

–
–

29 045,91
29 493,36

100%
100%
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A 2013. évről a 2014. évre átvitt, differenciált C4 előirányzatok
A költségvetési év lezárásakor szabályszerű szerződésekben vállalt kötelezettségeknek megfelelő, differenciált C1
előirányzatok (3. cím) automatikusan átvihetők a következő költségvetési évre, a C8 előirányzatok alatt, a kifizetési előirányzatok nélkül.
Költségvetési
sor
3
31
3101
3102
3103
32

3201

3202
3203
3204
3205
33
3301

3302
34

3401

Leírás

Operatív kiadások
Támogatás a KEMR
megvalósításához
Horizontális támogatás a
KEMR megvalósításához
Éves jelentés a
menekültügyről
Korai előrejelzés és
adatelemzés
Támogatás a
tagállamok gyakorlati
együttműködéséhez
Horizontális támogatás
a tagállamok gyakorlati
együttműködéséhez
EASO-képzés
Minőségi folyamatok
A származási országra
vonatkozó információk
Áthelyezés, áttelepítés és
külügyi vonatkozások
Támogatás a nagy nyomásnak
kitett tagállamoknak
Horizontális támogatás
a nagy nyomásnak kitett
tagállamoknak
Sürgősségi támogatás
Együttműködés a
partnerekkel és érintett
felekkel
Együttműködés a partnerekkel
és érintett felekkel

Kötelezettségvállalás
végrehajtása

Kifizetés
végrehajtása
(csak C1)

RAL Átvitt
kötelezettségvállalási
előirányzatok

Átvitel/kötelezettségvállalások arány

4 106 445,80
593 316,70

2 264 647,27
446 532,46

1 841 798,53
146 784,24

44,85%
24,74%

–

–

–

0,00%

122 602,57

92 310,57

30 292,00

24,71%

470 714,13

354 221,89

116 492,24

24,75%

2 110 041,70

1 215 842,86

894 198,84

42,38%

68 851,45

25 351,45

43 500,00

63,18%

1 031 715,45
337 781,90
603 447,40

759 096,36
196 356,45
193 313,10

272 619,09
141 425,45
410 134,30

26,42%
41,87%
67,97%

68 245,50

41 725,50

26 520,00

38,86%

1 357 761,24

598 276,11

759 485,13

55,94%

47 419,73

38 919,73

8 500,00

17,93%

1 310 341,51
45 326,16

559 356,38
3 995,84

750 985,13
41 330,32

57,31%
91,18%

45 326,16

3 995,84

41 330,32

91,18%

Az előző évekből származó differenciált C8 előirányzatok (3. cím) automatikusan átvihetők a következő pénzügyi
évre, a C8 előirányzatok alá, a kifizetési előirányzatok nélkül.
Költségvetési
sor
3
31
3101

Leírás

Operatív kiadások
Támogatás a KEMR
megvalósításához
Horizontális támogatás a
KEMR megvalósításához

Kötelezettségvállalás
végrehajtása

Kifizetés
végrehajtása
(C1 alatt)

1 285 506,87
199 489,02
–

1 204 765,87
164 774,66

RAL Átvitt
kötelezettségvállalási
előirányzatok

Átvitel/kötelezettségvállalások arány

80 741,00
34 714,36

6,28%
17,40%

–

0,00%
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Költségvetési
sor
3102
3103
32
3201

3202
3203
3204
3205
33
3301

3302
34
3401

3.5.

Leírás

Éves jelentés a
menekültügyről
Korai előrejelzés és
adatelemzés
Támogatás a tagállamok
gyakorlati együttműködéséhez
Horizontális támogatás
a tagállamok gyakorlati
együttműködéséhez
EASO-képzés
Minőségi folyamatok
A származási országra
vonatkozó információk
Áthelyezés, áttelepítés és
külügyi vonatkozások
Támogatás a nagy nyomásnak
kitett tagállamoknak
Horizontális támogatás
a nagy nyomásnak kitett
tagállamoknak
Sürgősségi támogatás
Együttműködés a partnerekkel
és érintett felekkel
Együttműködés a partnerekkel
és érintett felekkel

Kötelezettségvállalás
végrehajtása

Kifizetés
végrehajtása
(C1 alatt)

199 489,02

164 774,66

–
914 194,55

868 167,91

–

RAL Átvitt
kötelezettségvállalási
előirányzatok

Átvitel/kötelezettségvállalások arány

34 714,36

17,40%

–

0,00%

46 026,64

5,03%

–

0,00%

387 984,76
114 687,87
381 908,99

370 409,93
112 137,87
356 007,18

17 574,83
2 550,00
25 901,81

4,53%
2,22%
6,78%

29 612,93

29 612,93

–

0,00%

146 879,65

146 879,65

–

0,00%

–

0,00%

–

146 879,65
24 943,65

146 879,65
24 943,65

–
–

0,00%
0,00%

24 943,65

24 943,65

–

0,00%

2013. évi költségvetési és pénzgazdálkodási jelentés

3.5.1. Jogi keret
Az EASO költségvetési rendelete a 93. cikkben előírja, hogy az EASO-nak minden költségvetési évről költségvetési
és pénzgazdálkodási jelentést kell készítenie. Az ügyvezető igazgató a következő költségvetési év március 31-ig
elküldi a jelentést a Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.
A jelentés abszolút számokban és százalékos arányban egyaránt beszámol legalább az előirányzatok végrehajtási
arányáról, valamint összefoglaló tájékoztatást ad az előirányzatok átcsoportosításairól a különböző költségvetési
tételek között.
A jelentés az EASO költségvetési rendeletének 47. cikkében előírtak szerint szerepel az egységes szerkezetbe foglalt éves tevékenységi jelentésben, és két mellékletet tartalmaz, a 2013. évi közbeszerzési tevékenységekről és a
személyzeti erőforrások végrehajtásáról.

3.5.2. A 2013. évi költségvetés végrehajtása
A költségvetés végrehajtása a 3.4.3. szakaszban található.
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3.5.3. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő által jóváhagyott
átcsoportosítások
A következő oldalakon szereplő táblázatok az engedélyezésre jogosult tisztviselő vagy a megbízott, engedélyezésre jogosult tisztviselők által jóváhagyott költségvetési átcsoportosításokat mutatják be kötelezettségvállalások
és kifizetések szerint (az EASO költségvetési rendelete 27. cikkének (4) bekezdése).
Cím
Fejezet
Sor

1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
12
1201
1202
1203
13
1301
14
1401
1402
1403
1404
1405
15
1501
16
1601
1602
17
1701
2
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21
2101
2102
2103
22

Költségvetési megnevezés

Személyzeti kiadások
Illetmények és juttatások
Alapilletmények
Családi támogatás
Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatás
Titkársági juttatások
Szerződéses alkalmazottak
Kirendelt nemzeti szakértők
Gyakornokok
Betegségbiztosítás
Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás
Munkanélküli-biztosítás
Nyugdíj létrehozása és fenntartása
Szülési és haláleseti ellátások és támogatások
Utazási költségek az éves szabadságra
Állandó szabadidős juttatás
Egyéb juttatások
Súlyozások
Munkaerő-felvételhez kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Utazási, beköltözési támogatás, napidíjak, költözési költségek
Felvételi támogató szolgáltatások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Szociális-egészségügyi infrastruktúra
Éttermek és étkezdék
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas kapcsolatok
Koragyermekkori gondozó központok és beiskolázás
Speciális támogatások a fogyatékossággal élőknek
Személyzeti képzések és tanfolyamok
Személyzeti képzések és nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Egyéb külső szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs költségek
Infrastrukturális és működési kiadások
Épületek bérleti díja és járulékos költségek
Bérleti költségek
Biztosítás
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Építési és infrastrukturális munkák
Víz, gáz, villamos energia, fűtés
Információs és kommunikációs technológia
IKT berendezések
IKT karbantartás
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és járulékos költségek
Műszaki berendezések és felszerelések (beszerzés, csere, bérlet,
2201
karbantartás)
2202
Irodai berendezés
2203
Bútor
2204
Dokumentációs és könyvtári kiadások
23
Folyó igazgatási kiadások
2301
Papír- és irodaszerek
2302
Irodai fogyóeszközök
2303
Banki és egyéb pénzügyi költségek
2304
Jogi kiadások
2305
Egyéb biztosítás
2306
Belső és külső ülések adminisztratív költségei
2307
Fuvarozási és költöztetési szolgáltatások
2308
Üzleti tanácsadás
2309
Adminisztratív fordítási és tolmácsolási költségek
2310
Kiadványok
2311
Kommunikáció
2312
Igazgatás
Az uniós intézmények és szervek által nyújtott igazgatási támogató
2313
szolgáltatások
24
Posta/távközlés
2401
Postai levelezési és kézbesítési díjak
2402
Távközlési berendezések
2403
Távközlési díjak
3
Operatív kiadások
31
Támogatás a KEMR megvalósításához
3101
Horizontális támogatás a KEMR megvalósításához
3102
Éves jelentés a menekültügyről
3103
Korai előrejelzés és adatelemzés
32
Támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3201
Horizontális támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3202
EASO-képzés
3203
Minőségi folyamatok
3204
A származási országra vonatkozó információk
3205
Áthelyezés, áttelepítés és külügyi vonatkozások
33
Támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3301
Horizontális támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3302
Sürgősségi támogatás
34
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
3401
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
KIADÁS ÖSSZESEN

Az EASO 2013-ra elfogadott költségvetése

2013.02.20-i átcsoportosítás
ASO.140

2013.02.22-i átcsoportosítás
ASO.142

Kötelezettségvál
Kötelezettségvál
Kötelezettségvállalási
Kifizetési
Kifizetési
Kifizetési előirányzatok
lalási
lalási
előirányzatok
előirányzatok
előirányzatok
előirányzatok
előirányzatok
5 044 000,00
5 044 000,00
4 087 542,00
4 087 542,00
–50 000,00
–50 000,00
–50 000,00
–50 000,00
2 253 780,00
2 253 780,00
157 094,00
157 094,00
540 521,00
540 521,00
260 329,00
638 000,00

260 329,00
638 000,00

96 130,00
14 487,00
36 201,00

96 130,00
14 487,00
36 201,00

1 000,00
90 000,00

1 000,00
90 000,00

194 000,00
45 000,00
149 000,00

194 000,00
45 000,00
149 000,00

473 375,00
473 375,00
69 000,00

473 375,00
473 375,00
69 000,00

6 000,00
14 000,00
49 000,00

6 000,00
14 000,00
49 000,00

70 000,00
70 000,00
145 083,00
145 083,00

70 000,00
70 000,00
145 083,00
145 083,00

5 000,00
5 000,00
1 956 000,00
380 000,00
200 000,00
5 000,00
40 000,00
50 000,00

5 000,00
5 000,00
1 956 000,00
380 000,00
200 000,00
5 000,00
40 000,00
50 000,00

85 000,00
680 000,00
320 500,00
65 000,00
294 500,00
150 000,00

85 000,00
680 000,00
320 500,00
65 000,00
294 500,00
150 000,00

50 000,00

50 000,00

75 000,00
25 000,00
656 000,00
25 000,00
35 000,00
1 000,00
5 000,00
5 000,00
280 000.,00
5 000,00

75 000,00
25 000,00
656 000,00
25 000,00
35,000,00
1 000,00
5 000,00
5 000,00
280 000.,00
5 000,00

185 000,00
85 000,00
30 000,00

185 000,00
85 000,00
30 000,00

90 000,00
5 000,00
3 500,00
81 500,00
5 000 000,00
800 000,00
100 000,00
300 000,00
400 000,00
2 800 000,00
100 000,00
1 200 000,00
450 000,00
900 000,00
150 000,00
1 250 000,00
50 000,00
1 200 000,00
150 000,00
150 000,00
12 000 000,00

90 000,00
5 000,00
3 500,00
81 500,00
2 000 000,00
100 000,00
65 000,00
35 000,00
1 305 000,00
100 000.,00
600 000.,00
300 000.,00
250 000,00
55 000,00
549,000,00
549 000,00
46 000,00
46 000,00
9 000 000,00

50 000,00
50 000,00

115 000,00
115 000,00

–115 000,00
–115 000,00

50 000,00
50 000,00
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Cím
Fejezet
Sor

1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
12
1201
1202
1203
13
1301
14
1401
1402
1403
1404
1405
15
1501
16
1601
1602
17
1701
2
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21
2101
2102
2103
22

Költségvetési megnevezés

Személyzeti kiadások
Illetmények és juttatások
Alapilletmények
Családi támogatás
Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatás
Titkársági juttatások
Szerződéses alkalmazottak
Kirendelt nemzeti szakértők
Gyakornokok
Betegségbiztosítás
Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás
Munkanélküli-biztosítás
Nyugdíj létrehozása és fenntartása
Szülési és haláleseti ellátások és támogatások
Utazási költségek az éves szabadságra
Állandó szabadidős juttatás
Egyéb juttatások
Súlyozások
Munkaerő-felvételhez kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Utazási, beköltözési támogatás, napidíjak, költözési költségek
Felvételi támogató szolgáltatások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Szociális-egészségügyi infrastruktúra
Éttermek és étkezdék
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas kapcsolatok
Koragyermekkori gondozó központok és beiskolázás
Speciális támogatások a fogyatékossággal élőknek
Személyzeti képzések és tanfolyamok
Személyzeti képzések és nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Egyéb külső szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs költségek
Infrastrukturális és működési kiadások
Épületek bérleti díja és járulékos költségek
Bérleti költségek
Biztosítás
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Építési és infrastrukturális munkák
Víz, gáz, villamos energia, fűtés
Információs és kommunikációs technológia
IKT berendezések
IKT karbantartás
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és járulékos költségek
Műszaki berendezések és felszerelések (beszerzés, csere, bérlet,
2201
karbantartás)
2202
Irodai berendezés
2203
Bútor
2204
Dokumentációs és könyvtári kiadások
23
Folyó igazgatási kiadások
2301
Papír- és irodaszerek
2302
Irodai fogyóeszközök
2303
Banki és egyéb pénzügyi költségek
2304
Jogi kiadások
2305
Egyéb biztosítás
2306
Belső és külső ülések adminisztratív költségei
2307
Fuvarozási és költöztetési szolgáltatások
2308
Üzleti tanácsadás
2309
Adminisztratív fordítási és tolmácsolási költségek
2310
Kiadványok
2311
Kommunikáció
2312
Igazgatás
Az uniós intézmények és szervek által nyújtott igazgatási támogató
2313
szolgáltatások
24
Posta/távközlés
2401
Postai levelezési és kézbesítési díjak
2402
Távközlési berendezések
2403
Távközlési díjak
3
Operatív kiadások
31
Támogatás a KEMR megvalósításához
3101
Horizontális támogatás a KEMR megvalósításához
3102
Éves jelentés a menekültügyről
3103
Korai előrejelzés és adatelemzés
32
Támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3201
Horizontális támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3202
EASO-képzés
3203
Minőségi folyamatok
3204
A származási országra vonatkozó információk
3205
Áthelyezés, áttelepítés és külügyi vonatkozások
33
Támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3301
Horizontális támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3302
Sürgősségi támogatás
34
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
3401
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
KIADÁS ÖSSZESEN

2013.02.26-i átcsoportosítás
ASO.145
Kötelezettségváll
alási
előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

–50 000,00

–50 000,00

50 000,00

–50 000,00

2013.04.12-i 1/2013. módosítás
Kötelezettségváll
alási
előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

1 500 000,00
358 000,00
163 000,00
195 000,00
694 000,00
55 000,00
300 000,00
125 000,00
135 000,00
79 000,00
427 000,00
20 000,00
407 000,00
21 000,00
21 000,00
1 500 000,00

2013.04.15-i átcsoportosítás
ASO.147
Kötelezettségváll
alási
előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

–45 000,00
–25 000,00
–5 000,00
–15 000,00
–10 000,00

–45 000,00
–25 000,00
–5 000,00
–15 000,00
–10 000,00

–10 000,00
55 000,00

–10 000,00
55 000,00

–26 000,00

–26 000,00

81 000,00

81 000,00
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Cím
Fejezet
Sor

1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
12
1201
1202
1203
13
1301
14
1401
1402
1403
1404
1405
15
1501
16
1601
1602
17
1701
2
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21
2101
2102
2103
22

Költségvetési megnevezés

Személyzeti kiadások
Illetmények és juttatások
Alapilletmények
Családi támogatás
Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatás
Titkársági juttatások
Szerződéses alkalmazottak
Kirendelt nemzeti szakértők
Gyakornokok
Betegségbiztosítás
Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás
Munkanélküli-biztosítás
Nyugdíj létrehozása és fenntartása
Szülési és haláleseti ellátások és támogatások
Utazási költségek az éves szabadságra
Állandó szabadidős juttatás
Egyéb juttatások
Súlyozások
Munkaerő-felvételhez kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Utazási, beköltözési támogatás, napidíjak, költözési költségek
Felvételi támogató szolgáltatások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Szociális-egészségügyi infrastruktúra
Éttermek és étkezdék
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas kapcsolatok
Koragyermekkori gondozó központok és beiskolázás
Speciális támogatások a fogyatékossággal élőknek
Személyzeti képzések és tanfolyamok
Személyzeti képzések és nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Egyéb külső szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs költségek
Infrastrukturális és működési kiadások
Épületek bérleti díja és járulékos költségek
Bérleti költségek
Biztosítás
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Építési és infrastrukturális munkák
Víz, gáz, villamos energia, fűtés
Információs és kommunikációs technológia
IKT berendezések
IKT karbantartás
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és járulékos költségek
Műszaki berendezések és felszerelések (beszerzés, csere, bérlet,
2201
karbantartás)
2202
Irodai berendezés
2203
Bútor
2204
Dokumentációs és könyvtári kiadások
23
Folyó igazgatási kiadások
2301
Papír- és irodaszerek
2302
Irodai fogyóeszközök
2303
Banki és egyéb pénzügyi költségek
2304
Jogi kiadások
2305
Egyéb biztosítás
2306
Belső és külső ülések adminisztratív költségei
2307
Fuvarozási és költöztetési szolgáltatások
2308
Üzleti tanácsadás
2309
Adminisztratív fordítási és tolmácsolási költségek
2310
Kiadványok
2311
Kommunikáció
2312
Igazgatás
Az uniós intézmények és szervek által nyújtott igazgatási támogató
2313
szolgáltatások
24
Posta/távközlés
2401
Postai levelezési és kézbesítési díjak
2402
Távközlési berendezések
2403
Távközlési díjak
3
Operatív kiadások
31
Támogatás a KEMR megvalósításához
3101
Horizontális támogatás a KEMR megvalósításához
3102
Éves jelentés a menekültügyről
3103
Korai előrejelzés és adatelemzés
32
Támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3201
Horizontális támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3202
EASO-képzés
3203
Minőségi folyamatok
3204
A származási országra vonatkozó információk
3205
Áthelyezés, áttelepítés és külügyi vonatkozások
33
Támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3301
Horizontális támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3302
Sürgősségi támogatás
34
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
3401
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
KIADÁS ÖSSZESEN

2013.04.19-i átcsoportosítás
ASO.149
Kötelezettségváll
alási
előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

–9 000,00
–9 000,00
9 000,00

–9 000,00
–9 000,00
9 000,00

24 000,00
–5 000,00
–10 000,00

24 000,00
–5 000,00
–10 000,00

–38 000,00

–38 000,00

38 000,00

38 000,00

2013.05.28-i átcsoportosítás
ASO.154
Kötelezettségváll
alási
előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

29 976,15
–29 976,15

2013.06.06-i átcsoportosítás
ASO.156
Kötelezettségváll
alási
előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

–60 000,00
–23 328,43
105 828,43
–105 000,00

–60 000,00
–23 328,43
105 828,43
–105 000,00

80 000,00
–100 000,00

80 000,00
–100 000,00

–15 000,00
–2 500,00

–15 000,00
–2 500,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00
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Cím
Fejezet
Sor

Költségvetési megnevezés

2013.07.09-i átcsoportosítás
ASO.160
Kötelezettségválla
lási előirányzatok

1
Személyzeti kiadások
11
Illetmények és juttatások
1101
Alapilletmények
1102
Családi támogatás
1103
Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatás
1104
Titkársági juttatások
1105
Szerződéses alkalmazottak
1106
Kirendelt nemzeti szakértők
1107
Gyakornokok
1108
Betegségbiztosítás
1109
Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás
1110
Munkanélküli-biztosítás
1111
Nyugdíj létrehozása és fenntartása
1112
Szülési és haláleseti ellátások és támogatások
1113
Utazási költségek az éves szabadságra
1114
Állandó szabadidős juttatás
1115
Egyéb juttatások
1116
Súlyozások
12
Munkaerő-felvételhez kapcsolódó kiadások
1201
Felvételi kiadások
1202
Utazási, beköltözési támogatás, napidíjak, költözési költségek
1203
Felvételi támogató szolgáltatások
13
Kiküldetési költségek
1301
Kiküldetési költségek
14
Szociális-egészségügyi infrastruktúra
1401
Éttermek és étkezdék
1402
Orvosi szolgálat
1403
A munkatársak közötti társas kapcsolatok
1404
Koragyermekkori gondozó központok és beiskolázás
1405
Speciális támogatások a fogyatékossággal élőknek
15
Személyzeti képzések és tanfolyamok
1501
Személyzeti képzések és nyelvtanfolyamok
16
Külső szolgáltatások
1601
Átmeneti szolgáltatások
1602
Egyéb külső szolgáltatások
17
Fogadások és rendezvények
1701
Szabadidős és reprezentációs költségek
2
Infrastrukturális és működési kiadások
20
Épületek bérleti díja és járulékos költségek
2001
Bérleti költségek
2002
Biztosítás
2003
Takarítás és karbantartás
2004
Épület biztonsága és őrzése
2005
Belsőépítészeti munkálatok
2006
Építési és infrastrukturális munkák
2007
Víz, gáz, villamos energia, fűtés
21
Információs és kommunikációs technológia
2101
IKT berendezések
2102
IKT karbantartás
2103
IKT támogató szolgáltatások
22
Ingó vagyontárgyak és járulékos költségek
2201
Műszaki berendezések és felszerelések (beszerzés, csere, bérlet, karbantartás)
2202
Irodai berendezés
2203
Bútor
2204
Dokumentációs és könyvtári kiadások
23
Folyó igazgatási kiadások
2301
Papír- és irodaszerek
2302
Irodai fogyóeszközök
2303
Banki és egyéb pénzügyi költségek
2304
Jogi kiadások
2305
Egyéb biztosítás
2306
Belső és külső ülések adminisztratív költségei
2307
Fuvarozási és költöztetési szolgáltatások
2308
Üzleti tanácsadás
2309
Adminisztratív fordítási és tolmácsolási költségek
2310
Kiadványok
2311
Kommunikáció
2312
Igazgatás
2313
Az uniós intézmények és szervek által nyújtott igazgatási támogató szolgáltatások
24
Posta/távközlés
2401
Postai levelezési és kézbesítési díjak
2402
Távközlési berendezések
2403
Távközlési díjak
3
Operatív kiadások
31
Támogatás a KEMR megvalósításához
3101
Horizontális támogatás a KEMR megvalósításához
3102
Éves jelentés a menekültügyről
3103
Korai előrejelzés és adatelemzés
32
Támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3201
Horizontális támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3202
EASO-képzés
3203
Minőségi folyamatok
3204
A származási országra vonatkozó információk
3205
Áthelyezés, áttelepítés és külügyi vonatkozások
33
Támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3301
Horizontális támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3302
Sürgősségi támogatás
34
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
3401
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
Kiadás összesen

–96 408,35
–96 408,35

96 408,35
96 408,35

Kifizetési
előirányzatok

2013.07.16-i átcsoportosítás
ASO.158
Kötelezettségválla
lási előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

–96 408,35
–96 408,35

96 408,35
96 408,35

–52 000,00
–52 000,00
52 000,00
–80 664,00
132, 664,00

A 2013. évközi költségvetési
felülvizsgálatot követő
átcsoportosítások
T1 – 2013.07.19. ASO.162
T2 – 2013.07.25. ASO.163
T3 – 2013.07.26. ASO.166
Kötelezettségválla
Kifizetési
lási előirányzatok
előirányzatok
–0,00
4 458,00
–110 451,57
62 077,57
–60 521,00

– 0,00
4 458,00
– 110 451,57
62 077,57
– 60 521,00

119 671,00
–13 000,00

119 671,00
– 13 000,00

4 870,00
3 013,00
–1 201,00

4 870,00
3 013,00
– 1 201,00

66 000,00
55 000,00
11 000,00

66 000,00
55 000,00
11 000,00

–57 457,65
–57 457,65
–43 000,00

– 57 457,65
– 57 457,65
– 43 000,00

–4 000,00
–39 000,00

– 4 000,00
– 39 000,00

30 000,00
30 000,00
–0,35
–0,35

30 000,00
30 000,00
– 0,35
– 0,35

–35 900,00
–12 000,00

– 35 900,00
– 12 000,00

–10 900,00

– 10 900,00

–13 000,00
62 400,00
100 500,00
1 400,00
–39 500,00
–10 500,00

– 13 000,00
62 400,00
100 500,00
1 400,00
– 39 500,00
– 10 500,00

15 000,00
–10 500,00
–15 000,00
–13 000,00
13 000,00
–21 000,00

15 000,00
– 10 500,00
– 15 000,00
– 13 000,00
13 000,00
– 21 000,00

15 000,00

15 000,00

–79 000,00

– 79 000,00

35 000,00
17 000,00
4 000,00

35 000,00
17 000,00
4 000,00

3 000,00
–3 000,00
–4 000,00
9 500,00
–8 500,00

3 000,00
– 3 000,00
– 4 000,00
9 500,00
– 8 500,00

–80 000,00

– 14 000,00
50 000,00
– 24 000,00
– 40 000,00
2 500,00
664,00
– 79 000,00
– 174 000,00
206 836,00
48 000,00
13 500,00
– 11 321,45
24 821,45
– 2 000,00
– 2 000,00
–0,00

–80 000,00
3 000,00

3 000,00
77 000,00
77 000,00
–0,00
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Cím
Fejezet
Sor

Költségvetési megnevezés

1
Személyzeti kiadások
11
Illetmények és juttatások
1101
Alapilletmények
1102
Családi támogatás
1103
Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatás
1104
Titkársági juttatások
1105
Szerződéses alkalmazottak
1106
Kirendelt nemzeti szakértők
1107
Gyakornokok
1108
Betegségbiztosítás
1109
Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás
1110
Munkanélküli-biztosítás
1111
Nyugdíj létrehozása és fenntartása
1112
Szülési és haláleseti ellátások és támogatások
1113
Utazási költségek az éves szabadságra
1114
Állandó szabadidős juttatás
1115
Egyéb juttatások
1116
Súlyozások
12
Munkaerő-felvételhez kapcsolódó kiadások
1201
Felvételi kiadások
1202
Utazási, beköltözési támogatás, napidíjak, költözési költségek
1203
Felvételi támogató szolgáltatások
13
Kiküldetési költségek
1301
Kiküldetési költségek
14
Szociális-egészségügyi infrastruktúra
1401
Éttermek és étkezdék
1402
Orvosi szolgálat
1403
A munkatársak közötti társas kapcsolatok
1404
Koragyermekkori gondozó központok és beiskolázás
1405
Speciális támogatások a fogyatékossággal élőknek
15
Személyzeti képzések és tanfolyamok
1501
Személyzeti képzések és nyelvtanfolyamok
16
Külső szolgáltatások
1601
Átmeneti szolgáltatások
1602
Egyéb külső szolgáltatások
17
Fogadások és rendezvények
1701
Szabadidős és reprezentációs költségek
2
Infrastrukturális és működési kiadások
20
Épületek bérleti díja és járulékos költségek
2001
Bérleti költségek
2002
Biztosítás
2003
Takarítás és karbantartás
2004
Épület biztonsága és őrzése
2005
Belsőépítészeti munkálatok
2006
Építési és infrastrukturális munkák
2007
Víz, gáz, villamos energia, fűtés
21
Információs és kommunikációs technológia
2101
IKT berendezések
2102
IKT karbantartás
2103
IKT támogató szolgáltatások
22
Ingó vagyontárgyak és járulékos költségek
2201
Műszaki berendezések és felszerelések (beszerzés, csere, bérlet, karbantartás)
2202
Irodai berendezés
2203
Bútor
2204
Dokumentációs és könyvtári kiadások
23
Folyó igazgatási kiadások
2301
Papír- és irodaszerek
2302
Irodai fogyóeszközök
2303
Banki és egyéb pénzügyi költségek
2304
Jogi kiadások
2305
Egyéb biztosítás
2306
Belső és külső ülések adminisztratív költségei
2307
Fuvarozási és költöztetési szolgáltatások
2308
Üzleti tanácsadás
2309
Adminisztratív fordítási és tolmácsolási költségek
2310
Kiadványok
2311
Kommunikáció
2312
Igazgatás
2313
Az uniós intézmények és szervek által nyújtott igazgatási támogató szolgáltatások
24
Posta/távközlés
2401
Postai levelezési és kézbesítési díjak
2402
Távközlési berendezések
2403
Távközlési díjak
3
Operatív kiadások
31
Támogatás a KEMR megvalósításához
3101
Horizontális támogatás a KEMR megvalósításához
3102
Éves jelentés a menekültügyről
3103
Korai előrejelzés és adatelemzés
32
Támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3201
Horizontális támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3202
EASO-képzés
3203
Minőségi folyamatok
3204
A származási országra vonatkozó információk
3205
Áthelyezés, áttelepítés és külügyi vonatkozások
33
Támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3301
Horizontális támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3302
Sürgősségi támogatás
34
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
3401
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
KIADÁS ÖSSZESEN

2013.09.06-i átcsoportosítás
2013.10.02-i átcsoportosítás
ASO.168
ASO.172
2013.09.17. ASO.170 (kiegészítő)
Kötelezettségválla
Kifizetési
Kötelezettségválla
Kifizetési
lási előirányzatok
előirányzatok
lási előirányzatok
előirányzatok

32 000,00
–40 000,00
8 000,00

–265,03

–265,03

–265,03
265,03
265,03

–265,03
265,03
265,03

32 000,00
–40 000,00
8 000,00

2013.10.21-i átcsoportosítás
ASO.174
Kötelezettségválla
lási előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

80 000,00

80 000,00

–80 000,00

–80 000,00
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Cím
Fejezet
Sor
1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
12
1201
1202
1203
13
1301
14
1401
1402
1403
1404
1405
15
1501
16
1601
1602
17
1701
2
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21
2101
2102
2103
22
2201
2202
2203
2204
23
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312

Költségvetési megnevezés

Személyzeti kiadások
Illetmények és juttatások
Alapilletmények
Családi támogatás
Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatás
Titkársági juttatások
Szerződéses alkalmazottak
Kirendelt nemzeti szakértők
Gyakornokok
Betegségbiztosítás
Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás
Munkanélküli-biztosítás
Nyugdíj létrehozása és fenntartása
Szülési és haláleseti ellátások és támogatások
Utazási költségek az éves szabadságra
Állandó szabadidős juttatás
Egyéb juttatások
Súlyozások
Munkaerő-felvételhez kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Utazási, beköltözési támogatás, napidíjak, költözési költségek
Felvételi támogató szolgáltatások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Szociális-egészségügyi infrastruktúra
Éttermek és étkezdék
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas kapcsolatok
Koragyermekkori gondozó központok és beiskolázás
Speciális támogatások a fogyatékossággal élőknek
Személyzeti képzések és tanfolyamok
Személyzeti képzések és nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Egyéb külső szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs költségek
Infrastrukturális és működési kiadások
Épületek bérleti díja és járulékos költségek
Bérleti költségek
Biztosítás
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Építési és infrastrukturális munkák
Víz, gáz, villamos energia, fűtés
Információs és kommunikációs technológia
IKT berendezések
IKT karbantartás
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és járulékos költségek
Műszaki berendezések és felszerelések (beszerzés, csere, bérlet, karbantartás)
Irodai berendezés
Bútor
Dokumentációs és könyvtári kiadások
Folyó igazgatási kiadások
Papír- és irodaszerek
Irodai fogyóeszközök
Banki és egyéb pénzügyi költségek
Jogi kiadások
Egyéb biztosítás
Belső és külső ülések adminisztratív költségei
Fuvarozási és költöztetési szolgáltatások
Üzleti tanácsadás
Adminisztratív fordítási és tolmácsolási költségek
Kiadványok
Kommunikáció
Igazgatás
Az uniós intézmények és szervek által nyújtott igazgatási támogató
2313
szolgáltatások
24
Posta/távközlés
2401
Postai levelezési és kézbesítési díjak
2402
Távközlési berendezések
2403
Távközlési díjak
3
Operatív kiadások
31
Támogatás a KEMR megvalósításához
3101
Horizontális támogatás a KEMR megvalósításához
3102
Éves jelentés a menekültügyről
3103
Korai előrejelzés és adatelemzés
32
Támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3201
Horizontális támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3202
EASO-képzés
3203
Minőségi folyamatok
3204
A származási országra vonatkozó információk
3205
Áthelyezés, áttelepítés és külügyi vonatkozások
33
Támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3301
Horizontális támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3302
Sürgősségi támogatás
34
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
3401
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
KIADÁS ÖSSZESEN

2013.11.19-i átcsoportosítás
ASO.176
Kötelezettségválla
lási előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

–15 000,00

–15 000,00

–15 000,00

–15 000,00

–13 000,00

–13 000,00

–13 000,00

–13 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

41 000,00

–13 000,00

–13 000,00

–13 000,00

–13 000,00

2013.11.20-i átcsoportosítás
ASO.178
Kötelezettségválla
lási előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

13 000,00

13 000,00

13 000,00

13 000,00

–13 000,00

–13 000,00

–15 200,00
2 200,00

–15 200,00
2 200,00

2013.11.20-i átcsoportosítás
ASO.180
Kötelezettségválla
lási előirányzatok

–80 000,00
–17 000,00
97 000,00

Kifizetési
előirányzatok

191 000,00
–30 000,00
–66 000,00
287 000,00
–191 000,00
–41 000,00
–150 000,00
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Cím
Fejezet
Sor
1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
12
1201
1202
1203
13
1301
14
1401
1402
1403
1404
1405
15
1501
16
1601
1602
17
1701
2
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21
2101
2102
2103
22
2201
2202
2203
2204
23
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
24
2401
2402
2403
3
31
3101
3102
3103
32
3201
3202
3203
3204
3205
33
3301
3302
34
3401

Költségvetési megnevezés

Személyzeti kiadások
Illetmények és juttatások
Alapilletmények
Családi támogatás
Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatás
Titkársági juttatások
Szerződéses alkalmazottak
Kirendelt nemzeti szakértők
Gyakornokok
Betegségbiztosítás
Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás
Munkanélküli-biztosítás
Nyugdíj létrehozása és fenntartása
Szülési és haláleseti ellátások és támogatások
Utazási költségek az éves szabadságra
Állandó szabadidős juttatás
Egyéb juttatások
Súlyozások
Munkaerő-felvételhez kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Utazási, beköltözési támogatás, napidíjak, költözési költségek
Felvételi támogató szolgáltatások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Szociális-egészségügyi infrastruktúra
Éttermek és étkezdék
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas kapcsolatok
Koragyermekkori gondozó központok és beiskolázás
Speciális támogatások a fogyatékossággal élőknek
Személyzeti képzések és tanfolyamok
Személyzeti képzések és nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Egyéb külső szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs költségek
Infrastrukturális és működési kiadások
Épületek bérleti díja és járulékos költségek
Bérleti költségek
Biztosítás
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Építési és infrastrukturális munkák
Víz, gáz, villamos energia, fűtés
Információs és kommunikációs technológia
IKT berendezések
IKT karbantartás
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és járulékos költségek
Műszaki berendezések és felszerelések (beszerzés, csere, bérlet, karbantartás)
Irodai berendezés
Bútor
Dokumentációs és könyvtári kiadások
Folyó igazgatási kiadások
Papír- és irodaszerek
Irodai fogyóeszközök
Banki és egyéb pénzügyi költségek
Jogi kiadások
Egyéb biztosítás
Belső és külső ülések adminisztratív költségei
Fuvarozási és költöztetési szolgáltatások
Üzleti tanácsadás
Adminisztratív fordítási és tolmácsolási költségek
Kiadványok
Kommunikáció
Igazgatás
Az uniós intézmények és szervek által nyújtott igazgatási támogató
szolgáltatások
Posta/távközlés
Postai levelezési és kézbesítési díjak
Távközlési berendezések
Távközlési díjak
Operatív kiadások
Támogatás a KEMR megvalósításához
Horizontális támogatás a KEMR megvalósításához
Éves jelentés a menekültügyről
Korai előrejelzés és adatelemzés
Támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
Horizontális támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
EASO-képzés
Minőségi folyamatok
A származási országra vonatkozó információk
Áthelyezés, áttelepítés és külügyi vonatkozások
Támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
Horizontális támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
Sürgősségi támogatás
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel

2013.12.06-i átcsoportosítás
ASO.183
Kötelezettségválla
lási előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

–6 000,00

–6 000,00

–6 000,00

–6 000,00

2013.12.06-i átcsoportosítás
ASO.187
Kötelezettségválla
lási előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

–6 550,00

–6 550,00

6 300,00

6 300,00

250,00

250,00

2013.12.17-i átcsoportosítás
ASO.189
Kötelezettségválla
lási előirányzatok

Kifizetési
előirányzatok

–18 000,00

–18 000,00

18 000,00

18 000,00
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Cím
Fejezet
Sor

Költségvetési megnevezés

2013.12.17-i átcsoportosítás
ASO.191

2013.12.19-i átcsoportosítás
ASO.193

Az EASO 2013. évi költségvetése az
átcsoportosítások és az 1/2013. költségvetésmódosítás után

Kötelezettségvállalási
Kifizetési előirányzatok
előirányzatok
1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
12
1201
1202
1203
13
1301
14
1401
1402
1403
1404
1405
15
1501
16
1601
1602
17
1701
2
20
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
21
2101
2102
2103
22

Személyzeti kiadások
Illetmények és juttatások
Alapilletmények
Családi támogatás
Külföldi munkavégzési és tartózkodási támogatás
Titkársági juttatások
Szerződéses alkalmazottak
Kirendelt nemzeti szakértők
Gyakornokok
Betegségbiztosítás
Baleset és foglalkozási megbetegedés elleni biztosítás
Munkanélküli-biztosítás
Nyugdíj létrehozása és fenntartása
Szülési és haláleseti ellátások és támogatások
Utazási költségek az éves szabadságra
Állandó szabadidős juttatás
Egyéb juttatások
Súlyozások
Munkaerő-felvételhez kapcsolódó kiadások
Felvételi kiadások
Utazási, beköltözési támogatás, napidíjak, költözési költségek
Felvételi támogató szolgáltatások
Kiküldetési költségek
Kiküldetési költségek
Szociális-egészségügyi infrastruktúra
Éttermek és étkezdék
Orvosi szolgálat
A munkatársak közötti társas kapcsolatok
Koragyermekkori gondozó központok és beiskolázás
Speciális támogatások a fogyatékossággal élőknek
Személyzeti képzések és tanfolyamok
Személyzeti képzések és nyelvtanfolyamok
Külső szolgáltatások
Átmeneti szolgáltatások
Egyéb külső szolgáltatások
Fogadások és rendezvények
Szabadidős és reprezentációs költségek
Infrastrukturális és működési kiadások
Épületek bérleti díja és járulékos költségek
Bérleti költségek
Biztosítás
Takarítás és karbantartás
Épület biztonsága és őrzése
Belsőépítészeti munkálatok
Építési és infrastrukturális munkák
Víz, gáz, villamos energia, fűtés
Információs és kommunikációs technológia
IKT berendezések
IKT karbantartás
IKT támogató szolgáltatások
Ingó vagyontárgyak és járulékos költségek
Műszaki berendezések és felszerelések (beszerzés, csere, bérlet,
2201
karbantartás)
2202
Irodai berendezés
2203
Bútor
2204
Dokumentációs és könyvtári kiadások
23
Folyó igazgatási kiadások
2301
Papír- és irodaszerek
2302
Irodai fogyóeszközök
2303
Banki és egyéb pénzügyi költségek
2304
Jogi kiadások
2305
Egyéb biztosítás
2306
Belső és külső ülések adminisztratív költségei
2307
Fuvarozási és költöztetési szolgáltatások
2308
Üzleti tanácsadás
2309
Adminisztratív fordítási és tolmácsolási költségek
2310
Kiadványok
2311
Kommunikáció
2312
Igazgatás
Az uniós intézmények és szervek által nyújtott igazgatási támogató
2313
szolgáltatások
24
Posta/távközlés
2401
Postai levelezési és kézbesítési díjak
2402
Távközlési berendezések
2403
Távközlési díjak
3
Operatív kiadások
31
Támogatás a KEMR megvalósításához
3101
Horizontális támogatás a KEMR megvalósításához
3102
Éves jelentés a menekültügyről
3103
Korai előrejelzés és adatelemzés
32
Támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3201
Horizontális támogatás a tagállamok gyakorlati együttműködéséhez
3202
EASO-képzés
3203
Minőségi folyamatok
3204
A származási országra vonatkozó információk
3205
Áthelyezés, áttelepítés és külügyi vonatkozások
33
Támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3301
Horizontális támogatás a nagy nyomásnak kitett tagállamoknak
3302
Sürgősségi támogatás
34
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
3401
Együttműködés a partnerekkel és érintett felekkel
KIADÁS ÖSSZESEN

–25 000,00
–25 000,00

–83 000,00
–20 000,00
5 000,00
68 000,00
238 000,00
8 500,00
296 000,00
79 000,00

–52 998,47
102 998,47

–128 500,00
–155 000,00

102 998,47

155 000,00

–102 998,47

–2 778,11
2 778,11
13 438,62
2 778,11
30 110,40
–12 930,68
–25 179,72
18 660,51
25 400,00
25 400,00
–36 060,51
–36 060,51

5 044 000,00
3 982 000,00
2 063 450,00
325 000,00
375 000,00

5 044 000,00
3 982 000,00
2 063 450,00
325 000,00
375 000,00

466 300,00
525 000,00

466 300,00
525 000,00

86 000,00
15 000,00
35 000,00

86 000,00
15 000,00
35 000,00

1 000,00
90 250,00

1 000,00
90 250,00

370 000,00
150 000,00
220 000,00

370 000,00
150 000,00
220 000,00

310 509,00
310 509,00
35 000,00

310 509,00
310 509,00
35 000,00

30 000,00
5 000,00

30 000,00
5 000,00

100 000,00
100 000,00
241 491,00
241 491,00

100 000,00
100 000,00
241 491,00
241 491,00

5 000,00
5 000,00
1 956 000,00
398 100,00
150 000,00
5 000,00
29 100,00
106 000,00
23 000,00

5 000,00
5 000,00
1 956 000,00
398 100,00
150 000,00
5 000,00
29 100,00
106 000,00
23 000,00

85 000,00
684 400,00
458 000,00
48 400,00
178 000,00
79 500,00

85 000,00
684 400,00
458 000,00
48 400,00
178 000,00
79 500,00

15 000,00
64 500,00

15 000,00
64 500,00

720 000,00
38 000,00
14 000,00
1 000,00
14 000,00
5 000,00
175 000,00
5 000,00
41 000,00
252 000,00
46 800,00
44 200,00

720 000,00
38 000,00
14 000,00
1 000,00
14 000,00
5 000,00
175 000,00
5 000,00
41 000,00
252 000,00
46 800,00
44 200,00

84 000,00
74 000,00
1 000,00

84 000,00
74 000,00
1 000,00

73 000,00
5 000 000,00
720 000,00
20 000,00
203 000,00
497 000,00
2 699 736,50
100 000,00
1 175 000,00
425 000,00
900 000,00
99 736,50
1 430 263,50
50 265,03
1 379 998,47
150 000,00
150 000,00
12 000 000,00

73 000,00
3 500 000,00
612 221,89
258 000,00
354 221,89
2 113 673,59
28 278,11
1 147 110,40
317 069,32
549 320,28
71 895,48
745 165,03
38 919,73
706 245,30
28 939,49
28 939,49
10 500 000,00
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3.5.4. Pénzgazdálkodás
A pénzgazdálkodás terén 2013-ban a legfontosabb eredmények a következők voltak:
•
•
•
•

javult a költségvetés végrehajtási aránya;
egyszerűsödtek a pénzügyi folyamatok;
folytatódott a pénzügyi folyamatokban érintett szereplők képzése;
bevezették a tömeges kifizetés-feltöltési rendszert, hogy a kifizetések késedelme terén javuljon a teljesítmény.

3.5.5. Mellékletek
I. melléklet – Közbeszerzési tevékenység
• Az alábbi táblázat az EASO 2013. évi közbeszerzési és szerződéses tevékenységeit mutatja be.
Eljárás és szerződés típusa

Közvetlen szolgáltatás
Tárgyalásos eljárás

Leírás

< 60 000 €

Az EAC portál
tárhelyének
biztosítása
Közvetítő
ügynökségi
szolgáltatások

Közvetlen szolgáltatás
Tárgyalásos eljárás

Takarítási
szolgáltatások

< 60 000 €

Közvetlen szolgáltatás
Tárgyalásos eljárás

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

EASO/2012/26 Ingenious
Solutions Ltd

2013.02.19.

41 337,28

EASO/2012/68 HR
Outsourcing
and Temping
c/o Misco
EASO/2013/98 Clentec
Limited

2013.01.23.

52 595,76

2013.07.01.

15 600,00

20 100,00

Takarítási
szolgáltatások

EASO/2013/80 JF Security and 2013.03.01.
Consultancy
Services
EASO/2012/70 GAFA
2013.02.17.
SAVEWAY LTD

Az EASO-épület
biztosítása

EASO/2013/118 GasanMamo
Insurance Ltd

2013.10.23.

14 982,00

IT berendezések
– szerverek

EASO/2012/69 FGL
2013.02.27.
Information
Technology LTD
0149/2013
Bechtle
2013.09.17.

38 070,34

< 60 000 €

Közvetlen szolgáltatás
Tárgyalásos eljárás

Biztonsági
szolgáltatások

< 60 000 €

Közvetlen szolgáltatás
Tárgyalásos eljárás

7 776,00

< 25 000 €

Közvetlen szolgáltatás
Tárgyalásos eljárás
<60 000 €

Közvetlen beszerzés
Tárgyalásos eljárás
< 60 000 €

Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/07190
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/07190
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/07190
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/0721000 keretszerződés alapján

Informatikai
berendezés

50 510,20

Informatikai
berendezés

0191/2013

Bechtle

2013.09.19.

13 600,02

Informatikai
berendezés

0192/2013

Bechtle

2013.09.19.

28 777,28

Informatikai
berendezés

0013/2013

Bechtle

2013.10.18.

77 556,90
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Eljárás és szerződés típusa

Leírás

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/0721000 keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/0721000 keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/07190
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/0721000 keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/07190
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/101
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06820
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06820
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06820
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06820
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06820
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06820
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06820
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06820
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06820
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06820
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06820
keretszerződés alapján

Informatikai
berendezés

0048/2013

Bechtle

2013.10.18.

61 247,15

Informatikai
berendezés

0049/2013

Bechtle

2013.10.18.

16 594,26

Informatikai
berendezés

0276/2013

Bechtle

2013.10.24.

15 066,60

Informatikai
berendezés

0149/2013

Bechtle

2013.11.11.

47 135,04

Informatikai
berendezés

0266/2013

Bechtle

2013.11.29.

9 878,50

Karbantartás

01/2013

Bilbomatica
S.A.

2013.10.04.

180 000,00

Szoftver

02/2013

Comparex
Nederland

2013.06.13.

34 792,36

Szoftver

03/2013

Comparex
Nederland

2013.06.13.

49 577,11

Szoftver

06/2013

Comparex
Nederland

2013.08.02.

183,29

Szoftver

07/2013

Comparex
Nederland

2013.10.01.

195 264,00

Szoftver

05/2013

Comparex
Nederland

2013.10.02.

124 502,95

Szoftver

10/2013

Comparex
Nederland

2013.11.05.

23 659,14

Szoftver

9/2013

Comparex
Nederland

2013.11.21.

50 112,00

Szoftver

11/2013

Comparex
Nederland

2013.11.21.

16 454,94

Szoftver

12/2013

Comparex
Nederland

2013.12.09.

8 865,70

Szoftver

14/2013

Comparex
Nederland

2013.12.18.

16 279,48

Szoftver

13/2013

Comparex
Nederland

2013.12.18.

813,60

Az EASO éves tevékenységi jelentése 2013 — 85

Eljárás és szerződés típusa

Leírás

Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a BUDG11/
PO/005 keretszerződés
alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a BUDG11/
PO/005 keretszerződés
alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a BUDG11/
PO/005 keretszerződés
alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a BUDG11/
PO/005 keretszerződés
alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap az OIB10/
PR/2007/014/054/co/Lot 1
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/127
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06940
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06940
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06940
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06940
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06940
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/116
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/121
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/116
keretszerződés alapján

ABAC-képzés

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

EASO/2013/01 Deloitte
Consulting

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

2013.03.07.

8 780,00

ABAC-képzés

EASO/2013/
SC02

Deloitte
Consulting

2013.07.03.

6 145,54

ABAC-képzés

EASO/2013/
SC03

Deloitte
Consulting

2013.09.23.

6 145,54

ABAC-képzés

EASO/2013/
SC04

Deloitte
Consulting

2013.11.07.

8 115,32

EASO/2013/01 DROMEAs
ABEEA

2013.04.30.

18 285,39

Bútor

Légfrissítők

01/2013

GDL Trading
and Services
Ltd

2013.10.29.

343,00

IT berendezések
– toner

0742

GetSys
Luxembourg

2013.04.15.

1 323,93

IT berendezések
– szalagok

0846

GetSys
Luxembourg

2013.06.13.

703,20

IT berendezések
– nyomtatók

895

GetSys
Luxembourg

2013.07.26.

9 083,84

IT berendezések
– tonerek

1112

GetSys
Luxembourg

2013.10.23.

5 803,42

IT berendezések
– nyomtatók

1102

GetSys
Luxembourg

2013.10.23.

5 382,17

2013. évi
konzultációs fórum

02/2013

Grand Hotel
Excelsior

2013.11.27.

1 918,80

2013. évi
konzultációs fórum

01/2013

Grand Hotel
Excelsior

2013.11.27.

7 058,36

Az EASO 13.
igazgatótanácsi
ülése

01/2013

Grand Hotel
Excelsior

2013.11.28.

6 345,60
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Eljárás és szerződés típusa

Leírás

Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/07020
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/29
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/29
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/29
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/29
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/29
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/29
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján

Microsoft licencek

Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

2013.02.15.

38 108,07

Közvetítő
ügynökségi
szolgáltatások

2012-MP-0075 Hewlett
Packard
Belgium
SC 1/2013 FWC HR Outsorcing
EASO/2013/29 and Temping
Solution

2013.07.11.

52 266,15

Közvetítő
ügynökségi
szolgáltatások

SC 2/2013 FWC HR Outsorcing
EASO/2013/29 and Temping
Solution

2013.09.09.

13 332,60

Közvetítő
ügynökségi
szolgáltatások

SC 3/2013 FWC HR Outsorcing
EASO/2013/29 and Temping
Solution

2013.09.24.

13 801,20

Közvetítő
ügynökségi
szolgáltatások

SC 4/2013 FWC HR Outsorcing
EASO/2013/29 and Temping
Solution

2013.10.10.

5 526,53

Közvetítő
ügynökségi
szolgáltatások

SC 5/2013 FWC HR Outsorcing
EASO/2013/29 and Temping
Solution

2013.10.22.

1 935,53

Közvetítő
ügynökségi
szolgáltatások

SC 6/2013 FWC HR Outsorcing
EASO/2013/29 and Temping
Solution

2013.12.04.

2 416,73

Az EASO
igazgatótanácsa
– 2013.2.4–5.,
vendéglátás
2013.2.7–8.,
vendéglátás

01/2013

Island Catering 2013.02.01.
Ltd

3 830,00

02/2013

Island Catering 2013.02.07.
Ltd

1 134,40

A család
felkutatásával
foglalkozó
értekezlet
– 2013.3.11–3.12.
Szíriával foglalkozó
munkaértekezlet,
2013.3.18–3.19-i
vendéglátás
A Nyugat-Balkánnal
foglalkozó
munkaértekezlet
2013.3.21–3.22-i
vendéglátás
Tanterv a bíróságok
és törvényszékek
részére
– 2013.3.7–8.

09/2013

Island Catering 2013.02.07.
Ltd

1 680,00

05/2013

Island Catering 2013.02.28.
Ltd

1 680,00

06/2013

Island Catering 2013.02.28.
Ltd

1 175,25

08/2013

Island Catering 2013.02.28.
Ltd

365,40
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Eljárás és szerződés típusa

Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján

Leírás

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

Az EAC modul
kidolgozása
2013.3.4–3.6-i
vendéglátás
COI-képzés
– 2013.4.11.

04/2013

Island Catering 2013.03.04.
Ltd

270,00

07/2013

Island Catering 2013.03.04.
Ltd

924,50

Az EAC modul
kidolgozása
2013.2.27–3.1-jei
vendéglátás
EAC és
minőségügyi
értekezlet
– 2013.3.25–28.
GPS értekezlet,
2013.4.9–10.

03/2013

Island Catering 2013.03.06.
Ltd

270,00

10/2013

Island Catering 2013.03.18.
Ltd

2 998,00

11/2013

Island Catering 2013.04.04.
Ltd

1 340,00

EAC képzések,
2013.4.16–19.

13/2013

Island Catering 2013.04.13.
Ltd

1 609,50

Modulfrissítés
– IVP és IC
– 2013.4.22–23.

12/2013

Island Catering 2013.04.16.
Ltd

295,00

Modulkidolgozás
KEMR
– 2013.4.24–26.

14/2013

Island Catering 2013.04.16.
Ltd

340,50

Stratégiai COIhálózati értekezlet,
2013.4.22–23.

15/2013

Island Catering 2013.04.16.
Ltd

1 855,00

COS értekezlet,
2013.5.14.

18/2013

Island Catering 2013.05.02.
Ltd

352,30

EAC
modulkidolgozás,
2013.5.6–8.

16/2013

Island Catering 2013.05.03.
Ltd

291,00

Az AIP nemzeti
kapcsolattartóinak
ülése, 2013.6.4.

21/2013

Island Catering 2013.05.07.
Ltd

1 576,10

Képzés, nemzeti
kapcsolattartói ülés

17/2013

Island Catering 2013.05.08.
Ltd

1 290,00
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Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/79
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján

Leírás

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

Tanterv a bíróságok
és törvényszékek
részére
– 2013.5.16–17.
EAC képzések,
2013.5.21–24.

19/2013

Island Catering 2013.05.08.
Ltd

399,00

20/2013

Island Catering 2013.05.08.
Ltd

1 197,60

A befogadási
modul frissítésével
és az EACkézikönyvvel
foglalkozó ülés
Az EASO
igazgatótanácsa
– 2013.6.3–4.,
vendéglátás
COS értekezlet,
2013.6.5–6.

22/2013

Island Catering 2013.05.23.
Ltd

334,20

01/2013

Island Catering 2013.06.03.
Ltd

2 764,40

02/2013

Island Catering 2013.06.05.
Ltd

2 160,00

CTQE rendezvény,
2013.6.10–11.

04/2013

Island Catering 2013.06.10.
Ltd

368,60

EAC képzések,
2013.6.11–14.

03/2013

Island Catering 2013.06.11.
Ltd

1 607,00

CTQE rendezvény,
2013.6.17–21.

08/2013

Island Catering 2013.06.17.
Ltd

3 820,00

CTQE ülés,
2013.6.17–19.

05/2013

Island Catering 2013.06.17.
Ltd

620,00

COS rendezvény,
2013.6.18–19.

06/2013

Island Catering 2013.06.18.
Ltd

1 047,00

Az EASO 2.
évfordulója

09/2013

Island Catering 2013.06.19.
Ltd

2 045,00

CIDA rendezvény,
2013.6.27–28.

07/2013

Island Catering 2013.06.27.
Ltd

2 281,50

CIDA
munkaértekezlet,
2013.7.17–18.

10/2013

Island Catering 2013.07.17.
Ltd

1 433,25
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Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján

Leírás

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

COI-specialista
hálózatok ülése
– Szomália

11/2013

Island Catering 2013.09.05.
Ltd

2 281,50

EASO értékelő
ülés a sürgősségi
támogatásról

13/2013

Island Catering 2013.09.09.
Ltd

1 125,00

Bírósági és
törvényszéki
értekezlet

14/2013

Island Catering 2013.09.09.
Ltd

288,00

Az EASO 12.
igazgatótanácsi
ülése

16/2013

Island Catering 2013.09.16.
Ltd

2 730,40

Modulkidolgozó
ülések

15/2013

Island Catering 2013.09.17.
Ltd

618,00

CTQUE rendezvény,
2013.9.24–25.

17/2013

Island Catering 2013.09.24.
Ltd

2 070,00

Modulkidolgozó
ülések

12/2013

Island Catering 2013.09.26.
Ltd

2 281,50

COS rendezvény,
2013.9.30–10.1.

18/2013

Island Catering 2013.09.30.
Ltd

2 114,00

CTQUE rendezvény,
2013.10.3–4.

19/2013

Island Catering 2013.10.03.
Ltd

2 070,00

CTQUE rendezvény,
2013.10.8–11.

20/2013

Island Catering 2013.10.08.
Ltd

1 530,00

A Frontexszel, a
hitelességgel és
a bizonyítékok
értékelésével
foglalkozó ülések
CTQUE rendezvény,
2013.10.22–25.

22/2013

Island Catering 2013.10.16.
Ltd

1 537,80

21/2013

Island Catering 2013.10.22.
Ltd

2 974,35

EXO
munkaértekezlet,
2013.10.25.

23/2013

Island Catering 2013.10.25.
Ltd

904,00
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Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/94
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/134
keretszerződés alapján

Leírás

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

Az ügyvezető
igazgató ebédje
a LIBE bizottság
részére,
2013.10.29–30.
Vezetői modul,
2013.10.29–30.

05/2013

Island Catering 2013.10.29.
Ltd

2 202,00

06/2013

Island Catering 2013.10.29.
Ltd

436,50

Képzés, ADP
modulkidolgozás

08/2013

Island Catering 2013.11.05.
Ltd

1 848,40

Értekezlet a
minőségről és a
kizárásról

12/2013

Island Catering 2013.11.11.
Ltd

1 216,80

Áttelepítési/
áthelyezési
értekezletek

10/2013

Island Catering 2013.11.12.
Ltd

1 485,00

Bírósági és
törvényszéki
értekezlet

11/2013

Island Catering 2013.11.13.
Ltd

360,00

A COI-specialista
hálózat ülése

01/2013

Island Catering 2013.11.14.
Ltd

1 425,00

NCPA értekezlet

02/2013

Island Catering 2013.11.19.
Ltd

702,00

A család
felkutatásával
foglalkozó
értekezlet
GPS értekezlet

24/2013

Island Catering 2013.11.21.
Ltd

796,40

03/2013

Island Catering 2013.11.25.
Ltd

1 960,00

COI-szeminárium
az olasz bírák
részére

9/2013

Island Catering 2013.11.25.
Ltd

131,40

Konzultációs fórum
előrendezvény

13/2013

Island Catering 2013.11.27.
Ltd

275,00

Az EASO 13.
igazgatótanácsi
ülése

04/2013

Island Catering 2013.11.29.
Ltd

2 027,00
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Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/113
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/113
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/113
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/113
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/113
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/80
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/106
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/106
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/104
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap a DI/06900
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/140
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/99
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/99
keretszerződés alapján

Leírás

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

NCP és AIP ülések

1/2013

Island Catering 2013.12.02.
Ltd

2 505,50

Bírósági és
törvényszéki
értekezlet

2/2013

Island Catering 2013.12.05.
Ltd

1 905,00

Meghallgatási
technikák az olasz
bírák részére

3/2013

Island Catering 2013.12.09.
Ltd

1 297,00

A minőséggel és
a kísérő nélküli
kiskorúakkal
foglalkozó ülések
Az EASO-képzéssel
és a modulokkal
foglalkozó ülések

4/2013

Island Catering 2013.12.09.
Ltd

3 578,00

5/2013

Island Catering 2013.12.16.
Ltd

1 934,00

Kiegészítő
biztonsági őri
szolgáltatások

01/2013

2013.05.31.

1 400,00

Kiegészítő
biztonsági őri
szolgáltatások

01/2013

2013.11.29.

77,00

Biztonsági
szolgáltatások

01/2013

J.F. Security &
Consultancy
Services
Limited
J.F. Security &
Consultancy
Services
Limited
JF Security &
Consultancy
Services

2013.09.01.

25 329,20

Az EASO
igazgatótanácsa
– 2013.6.3–4.,
tolmácsolás
Microsoft
tanácsadás

01/2013

Malta Online
Dictionary Ltd

2013.06.03.

5 440,00

01/2013

Microsoft

2013.12.19.

94 400,00

Karácsonyi lapok és
névjegykártyák

01/2013

Outlook Ltd

2013.12.04.

1 005,00

Vezetékes
telefonvonalak

01/2013

Ozone Ltd

2013.09.10.

2 887,25

Vezetékes
telefonvonalak

01/2014

Ozone Ltd

2013.12.19.

6 344,27
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Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/96
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/96
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/96
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/96
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/96
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2013/89
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2012/66
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés
vagy megrendelőlap
az EASO/2012/66
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap az
ADMIN/D1/PR/2009/036
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap az
ADMIN/D1/PR/2009/036
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap az
EASO/2011/ICT 002/Lot2
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap az
EASO/2011/ICT 002/Lot2
keretszerződés alapján
Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap az
EASO/2011/ICT 002/Lot2
keretszerződés alapján

Leírás

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

A szerződés
aláírásának
napja

Az EASO
igazgatótanácsa
– 2013.6.3–4.,
szállítás
Az EASO
igazgatótanácsa
– 2013.9.13–19.,
szállítás
A LIBE bizottság
látogatása az EASOnál, 2013.10.29–
30., szállítás
2013. évi
konzultációs fórum

01/2013

Peppin Garage
Ltd

2013.05.31.

2 935,00

02/2013

Peppin Garage
Ltd

2013.09.11.

3 106,00

03/2013

Peppin Garage
Ltd

2013.10.28.

586,00

05/2013

Peppin Garage
Ltd

2013.11.28.

556,00

Az EASO 13.
igazgatótanácsi
ülése

04/2013

Peppin Garage
Ltd

2013.11.29.

2 878,00

EASO
reklámanyagok

01/2013

Print Options
Co Limited

2013.10.28.

30 088,50

Unisys Belgium 2013.05.28.
S.A.

12 159,23

Unisys Belgium 2013.10.04.
S.A.

1 566,57

VANBREDA

2 000,00

A főoldalt és a
01/2013
honlap arculatát
érintő változtatások
(COI-portál)
A főoldalt
02/2013
és a honlap
arculatát érintő
változtatások
(COI-portál)
Biztosítási kötvény EASO/2013/01
baleset és
halálozás esetére
Biztosítási kötvény
baleset és
halálozás esetére

EASO/2013/01 Vanbreda
- ADMIN/D1/ International
PR/2009/036 N.V.

2013.10.15.

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

2013.12.18.

0,23 euró
fedezeti
naponként,
évente
2013.01.24.
1 802,54

Mobiltelefonszolgáltatás

01/2013

Vodafone
Malta Ltd

Mobiltelefonok

02/2013

Vodafone
Malta ltd

2013.06.24.

8 421,22

Mobiltelefonszolgáltatás

03/2013

Vodafone
Malta Ltd

2013.11.15.

800,85
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Egyedi szerződés vagy
megrendelőlap az
EASO/2011/ICT 002/Lot2
keretszerződés alapján
Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 5000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 5000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 5000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 25 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás

Leírás

Mobiltelefonszolgáltatás

Szerződés
száma

04/2013

Szállító
megnevezése

Vodafone
Malta Ltd

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

2013.12.13.

40 000,00

Biztonsági
átvilágító eszközök
(korábbi olimpiai
modell)
Tolmácsolási
szolgáltatás az
igazgatótanács
2013.02-i ülésére
Az EASO leendő
Microsoft
infrastruktúrájának
tervezése
Büfévacsora az
igazgatótanács
2013.02-i ülésére
Az EASO
székhelyének ipari
takarítása
Szálláshely az
igazgatótanács
2013.02-i ülésére
Az EASO külső
cégtáblája

EASO/2012/12 J. GRIMA & CO 2013.01.11.
Ltd

24 900,00

Elektromos
informatikai cikkek

EASO/2013/97 FGL
Information
Technology
– Forestals
EASO/2013/87 Martin
Farrugua

2013.04.24.

14 995,75

2013.04.30.

1 800,00

EASO/2013/64 Oxford House
Limited

2013.01.31.

17 883,38

Fuvarozási
szolgáltatás az
igazgatótanács
2013.02-i ülésére
Elektronikus
kulcskezelő
rendszer
Monitorok

EASO/2013/84 Peppin Garage
Ltd

2013.02.01.

2 843,80

EASO/2013/65 J. GRIMA & CO 2013.02.12.
Ltd

7 744,00

EASO/2013/88 Astral
2013.03.22.
Enterprises LTD

8 638,68

Konyhafelszerelés

EASO/2012/
OFR/CT/0033

2 262,72

EASO/2013/85 Malta Online
Dictionary

2013.01.02.

3 614,29

EASO/2013/91 Chorus Ltd

2013.04.12.

12 400,00

EASO/2013/86 Food
2013.01.02.
Inspirations Ltd

2 125,40

EASO/2012/81 CLENTEC
Limited

2013.01.18.

1 932,00

EASO/2013/82 Grand Hotel
Excelsior

2013.01.24.

10 760,00

EASO/2013/83 Sign It Holdings 2013.01.25.
Ltd

570,00

< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás

Az EASO
sötétítőinek
műszaki
előírásaiért felelős
építész
Sürgős irodabútor

< 25 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 25 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 5000 €

Inspirations
Limited

2013.08.30.
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Megrendelés
Tárgyalásos eljárás

Leírás

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

Sofőrszolgáltatások

EASO/2013/92 Percius car hire 2013.04.30.
Limited

3 525,00

5 ideiglenes
adminisztratív
asszisztens
Tolmácsolási
szolgáltatás az
igazgatótanács
ülésére
Székek bérlése

EASO/2013/95 HR Outsorcing 2013.05.21.
and Temping
Services
EASO/2013/108 Astral
2013.05.30.
Enterprises LTD

14 590,13

< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás

4 876,20

EASO/2013/107 Nexos & CO
Limited

2013.05.31.

4 950,00

Szálláshely/vacsora EASO/2013/102 Grand Hotel
szolgáltatások
Excelsior

2013.06.02.

11 072,00

Polcrendszer

EASO/2013/90 Storage
Systems Ltd

2013.06.06.

1 359,36

Elsősegély cikkek

EASO/2013/105 Europharma
Ltd

2013.07.06.

7 242,64

Irodaszerek

EASO/2013/111 Barbantini Ltd

2013.07.11.

12 386,00

Növények

EASO/2013/109 Piscopo
Gardens

2013.07.15.

1 716,09

Irodai berendezés

EASO/2013/115 Barbantini Ltd

2013.07.26.

12 865,05

Irodabútor

EASO/2013/119 Vivendo
Project Ltd
(DEX)
EASO/2013/120 Grand Hotel
Excelsior

2013.08.13.

11 079,76

2013.08.14.

8 439,35

EASO/2013/110 Go Group

2013.06.10.

4 541,61

Igazgatótanácsi
vacsora

EASO/2013/128 Barracuda Ltd

2013.09.12.

2 803,50

Az EAC modulok
informatikai
szolgáltatásai
COS vacsora

EASO/2013/125 PSG MALTA Ltd 2013.09.10.

15 000,00

EASO/2013/137 Fine Style
2013.10.23.
Catering Co Ltd

750,00

COS utazási
felszerelés

EASO/2013/133 Airmode
Limited

< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 5000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás

Szálláshely,
igazgatótanács,
szeptember
Vezetékes
telefonvonalak

< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

2013.11.11.

15 000,00
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Eljárás és szerződés típusa

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás

Leírás

Szerződés
száma

Szállító
megnevezése

A szerződés
aláírásának
napja

Szerződés
nettó
összege
(EUR)

13. igazgatótanácsi EASO/2013/141 Xara Palace
vacsora

2013.11.29.

2 879,10

Tolmácsolási
szolgáltatások, 13.
igazgatótanácsi
ülés
Tűzoltó készülékek
ellenőrzése

EASO/2013/142 Malta Online
Dictionary

2013.11.29.

4 760,00

EASO/2013/136 Alberta

2013.12.02.

486,25

COS irodaszerek

2013.12.09.

9 435,08

Egyszemélyes
kanapék

EASO/2013/144 MB
Distribution
Ltd
EASO/2013/131 Ideacasa Co
Ltd

2013.12.10.

1 101,72

Bélyegzők

EASO/2013/147 Barbantini Ltd

2013.12.17.

3 500,00

EASO karácsonyi
ünnepség

EASO/2013/152 Lava Lounge

2013.12.17.

3 000,00

Tűzjelző panelek

EASO/2013/149 Alberta

2013.12.20.

9 108,00

Konferenciaszékek
bérlése

EASO/2013/107 Nexos & CO
Limited

2013.05.31.

4 950,00

< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 001 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

Megrendelés
Tárgyalásos eljárás
< 15 000 €

II. melléklet – A személyzet 2013-ban
Besorolási osztály és
besorolási fokozat

AD16
AD15
AD14
AD13
AD12
AD11
AD10
AD9
AD8
AD7
AD6

2013
Az uniós költségvetés szerint
engedélyezett

2013. december 31-én betöltött

Állandó tisztviselői
álláshelyek

Ideiglenes
alkalmazotti
álláshelyek

Állandó tisztviselői
álláshelyek

Ideiglenes
alkalmazotti
álláshelyek

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
2
6
5
9
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
2
6
5
8
2
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Besorolási osztály és
besorolási fokozat

2013
Az uniós költségvetés szerint
engedélyezett

2013. december 31-én betöltött

Állandó tisztviselői
álláshelyek

Ideiglenes
alkalmazotti
álláshelyek

Állandó tisztviselői
álláshelyek

Ideiglenes
alkalmazotti
álláshelyek

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
32
0
0
0
0
0
0
0
1
6
1
5
13
45

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
31
0
0
0
0
0
0
0
1
6
1
5
13
44 (11)

AD5
AD összesen
AST11
AST10
AST9
AST8
AST7
AST6
AST5
AST4
AST3
AST2
AST1
AST összesen
ÖSSZESEN
Mindösszesen
Szerződéses alkalmazottak
IV. besorolási osztály
III. besorolási osztály
II. besorolási osztály
I. besorolási osztály
Összesen
Kirendelt nemzeti szakértők
Összesen

45

44

2013-ra engedélyezett

2013. december 31-én felvett

6
8
1
2
17

5
7
1
2
15 (12)

2013-ra engedélyezett

2013. december 31-én felvett

15

12 (13)

4. Az EASO 2013. évi jelentése a
dokumentumokhoz való hozzáférésről
A tudásalapú információs társadalomban a közszférára vonatkozó információk jelentős gazdasági, politikai és társadalmi forrásnak bizonyulhatnak azáltal, hogy növelik a döntéshozatali eljárások értékét és elősegítik a szervezetek, az egyének és a társadalom fejlődését.
A nyitott és hozzáférhető uniós információk lehetővé teszik, hogy a polgárok aktívabb szerepet vállaljanak az
uniós döntéshozatali folyamatban. Az átláthatóság révén az uniós intézmények hatékonyabbak és a polgárok felé
(11) Beleértve a pozíció felajánlásáról küldött leveleket.
(12) Beleértve a pozíció felajánlásáról küldött leveleket.
(13) Beleértve a pozíció felajánlásáról küldött leveleket.
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elszámoltathatóbbak lesznek. Az átláthatóság a demokrácia elveinek és az emberi jogok tiszteletben tartásának
megerősítéséhez is hozzájárul.
Ehhez kapcsolódik a dokumentumokhoz való hozzáférés joga, amelyet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 15. cikkének (4) bekezdése is elismer. Az EASO a dokumentumokhoz való hozzáférés jogának biztosítása és a
jó kormányzás támogatása érdekében törekszik arra, hogy munkáját a lehető legnyitottabban végezze.
Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május
30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy az intézmények évente jelentést tesznek közzé az előző évre vonatkozóan, azon esetek számának megjelölésével, amikor az
intézmény a dokumentumokhoz való hozzáférést megtagadta.
A fent említett rendeletet az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i
439/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke értelmében az EASO-ra is alkalmazni kell.
Az EASO igazgatótanácsának 2011. szeptember 20-i 6. sz. határozata megállapította az EASO dokumentumaihoz
való nyilvános hozzáférésre vonatkozó gyakorlati szabályokat. Ez a határozat kimondja, hogy az EASO az éves
jelentéséhez mellékeli a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló jelentést (17. cikk).

4.1.

Az EASO dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos
eljárása

Az EASO birtokában lévő dokumentumokhoz való hozzáférés jogát írásbeli kérelem révén mindenki gyakorolhatja.
Ha a dokumentum egy harmadik féltől származik, vagy társszerzője egy harmadik fél, az EASO konzultál az érintett
harmadik féllel. Az EASO ügyvezető igazgatója az első kérelemre 15 munkanapon belül válaszol. A kért dokumentumokhoz való hozzáférés megtagadása csak meghatározott kivételeken alapulhat. Ha a dokumentumhoz való
hozzáférést megtagadják, a kérelmező személy 15 munkanapon belül megerősítő kérelmet nyújthat be. Az EASO
ügyvezető igazgatója 15 munkanapon belül válaszol a megerősítő kérelemre. Ha a megerősítő kérelmet követően
is megtagadják a hozzáférést, a kérelmező személy keresetet indíthat az Európai Unió Bíróságánál, vagy panaszt
tehet az európai ombudsmannál.
Az alábbi ábra ismerteti, hogyan jár el az EASO a dokumentumokhoz való hozzáférés ügyében.
A
dokumentumokhoz
való hozzáférés
iránti első
kérelem

Az ügyvezető
igazgató válasza
(15 nap)

NEM

Megerősítő
kérelem
(15 nap)

Az ügyvezető
igazgató válasza
(15 nap)

NEM

Európai
ombudsman
Európai
Bíróság

Konzultáció a
harmadik féllel

4.2.

A legfontosabb 2013. évi fejlemények a dokumentumokhoz
való hozzáférés terén

Az EASO 2013-ban folytatta kommunikációs stratégiájának végrehajtását (14), és megerősítette az iránti elkötelezettségét, hogy támogatja a nyitottságot és az átláthatóságot, és tevékenységeiről következetes információáramlás keretében tájékoztat.

(14) Elérhető: http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/communication%20strategy%20final.pdf.
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Az EASO emellett továbbfejlesztette weboldalát (http://www.easo.europa.eu), amely az EASO dokumentumaihoz
való hozzáférést megkönnyítő platformként szolgál.
Az EASO a tárgyidőszakban az alábbiakban részletezett első és megerősítő kérelmekről határozott.

4.2.1. A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti, 2013-ban benyújtott első
kérelmek
Az EASO-hoz 2013 folyamán nyolc első kérelem érkezett, és ezekben 12 dokumentumhoz kértek hozzáférést.
Két dokumentum esetében a dokumentum társszerzőjeként érintett tagállammal való konzultáció alapján, illetve
az EASO döntéshozatali eljárásának védelmére hivatkozva megtagadták a hozzáférést (az 1049/2001/EK rendelet
4. cikke és az igazgatótanács 6. sz. határozatának 3. cikke).

4.2.2. A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti, 2013-ban benyújtott
megerősítő kérelmek
Az EASO-hoz 2013-ban nem nyújtottak be megerősítő kérelmet.

4.2.3. Az európai ombudsmannál tett panaszok vagy az Európai Unió
Bíróságához benyújtott keresetek
Az EASO dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban hozott határozatai ügyében 2013-ban nem indítottak eljárást az Európai Unió Bíróságán, és az európai ombudsmanhoz sem nyújtottak be panaszt.

5. Az EASO 2013. évi kiadványai
Kiadvány
Az EASO hírlevél kilenc kiadása
Az EASO 2014. évi munkaprogramja
Az EASO 2012. évi éves tevékenységi jelentése
Éves jelentés az Európai Unió menekültügyi helyzetéről, 2012
Összehasonlító elemzés a nyugat-balkáni országokról
Korbecslési gyakorlat Európában
EASO-kézikönyv
Négy negyedéves menekültügyi jelentés

Nyelvek száma
1
24
24
5
5
5
1
1

HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ?
Ingyenes kiadványok:
• egy példány:
az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu),
• több példány, valamint plakátok, térképek rendelése:
az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm),
nem uniós országokban a küldöttségektől (http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm),
a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm)
vagy a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész
területéről) (*).
(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül, telefonfülkékből
és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni).

Megvásárolható kiadványok:
• az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu).
Előfizetéses kiadványok:
• az Európai Unió Kiadóhivatalának forgalmazó partnereitől
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_hu.htm).
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