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Ievads
“EASO 2013. gada darbības pārskatā” aplūkotas šīs aģentūras 2013. gadā veiktās darbības un to īstenošanā iegul-
dītie līdzekļi. 

gada darbības pārskats sastāv no divām daļām:

• I daļā ir iekļauta informācija par EASO darba programmas īstenošanu 2013. gadā; 
• II daļa ietver informāciju par kontiem, budžeta un finanšu vadības pārskatu, informāciju par aģentūras izstrā-

dāto iekšējo kontroli un par pārskata gadā veiktajām iekšējām un ārējām revīzijām, kā arī informāciju par pie-
kļuvi dokumentiem un EASO publikācijām.

Ziņojuma II daļa iekļauj arī aģentūras izpilddirektora parakstītu apstiprinājuma deklarāciju, kurā viņš apgalvo, ka 
viņam ir pietiekama pārliecība, ka šajā pārskatā ietvertā informācija sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par to, 
ka aprakstītajām darbībām piešķirtie resursi ir izlietoti atbilstoši paredzētajam mērķim un saskaņā ar labas finanšu 
pārvaldības principiem, kā arī ieviestās kontroles procedūras nodrošina nepieciešamās garantijas attiecībā uz 
pamatā esošo darījumu likumību un atbilstību.

Saskaņā ar EASO regulas 29. panta 1. punkta c) apakšpunktu un EASO finanšu noteikumu 47. pantu valde pieņēma 
2013. gada darbības pārskata I daļu 2014. gada 26. maijā. Saņemot revīzijas palātas sākotnējos apsvērumus, tika 
sagatavoti galīgie pārskati, ļaujot valdei 2014. gada 26. jūnijā pieņemt 2013. gada darbības pārskata II daļu. 

gada darbības pārskats sagatavots, balstoties uz vienoto pieeju ES decentralizētajām aģentūrām un norādēm tās 
ceļvedī, kas aicina sagatavot vienu konsolidētu gada pārskatu. 

Ziņojums ir nosūtīts Eiropas parlamentam, Eiropas Savienības padomei, Eiropas komisijai, tostarp Iekšējās revīzi-
jas dienestam (IAS), un revīzijas palātai. 

Ziņojumu publicē un tulko visās ES oficiālajās valodās.
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I dAĻA

1. priekšdarbi — nozīmīgi notikumi 
2013. gadā

ES veido vienotu telpu, kurā tiesības uz patvērumu jāgarantē kopējai Eiropas patvēruma sistēmai (kEpS), lai jeb-
kuram trešās valsts pilsonim, kuram nepieciešama starptautiska aizsardzība, varētu piešķirt attiecīgu statusu.

pēdējos gados sperti būtiski soļi kEpS attīstībā, lai izstrādātu politiskus, tiesiskus un finanšu atbalsta instrumentus 
patvēruma jomā.

“Eiropas patvēruma atbalsta biroja gada pārskatā par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savienībā 2013. gadā” 
atzīmēts, ka šajā gadā uz starptautisko aizsardzību pieteikušies visvairāk cilvēku, proti, kopš 2008. gada, kad tika 
sākta datu apkopošana, ES-28 valstīs reģistrētas 434 160 personas. Situācija Afganistānā, pakistānā, krievijas 
Federācijā, Sīrijā un rietumbalkānu valstīs, konfliktsituācijas, terorisms vai atsevišķu grupu vajāšana ir daži no 
iemesliem, kas lika cilvēkiem 2013. gadā pamest dzimteni un meklēt patvērumu kādā no ES dalībvalstīm. papildus 
pieaugošajam starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaitam, palielinājās arī migrācijas plūsmas uz ES, jo īpaši pie 
ES dalībvalstu dienvidu un austrumu robežām. traģiskais notikums pie Lampedūzas salas 2013. gada 3. oktobrī, 
kad apgāžoties kuģim, noslīka vairāk nekā 300 cilvēki, lika ES aktīvi rīkoties, izveidojot Vidusjūras reģiona darba 
grupu, lai palielinātu solidaritāti un darbību un atbalsta koordinēšanu robežu pārvaldības, meklēšanas un glābša-
nas, migrācijas un patvēruma jomā.

Vienlaikus 2013. gada jūnijā tika pabeigta pārstrādātās ES patvēruma tiesību aktu paketes pieņemšana, kura 
iekļauj pārstrādāto patvēruma procedūru direktīvu, pārstrādāto uzņemšanas direktīvu, pārstrādāto dublinas 
regulu un pārstrādāto Eurodac regulu. Instrumentu izstrādes otrais posms dod tiesisku pamatu lielākai saskaņo-
šanai un ļauj noteikt augstākus kvalitātes standartus, tādējādi nodrošinot, ka tiem, kuriem nepieciešama starp-
tautiska aizsardzība, piešķir vienādu statusu, piemēro augstus vienotus aizsardzības nosacījumus un vienotas 
patvēruma procedūras. bez tam atbilstoši pārstrādātās dublinas regulas 33. pantam EASO ir uzticēts jauns svarīgs 
uzdevums, proti, piedalīties agrīnās brīdināšanas, sagatavotības un krīžu pārvarēšanas mehānisma īstenošanā. 
Saskaņā ar šo noteikumu EASO ir pilnvarota sniegt informāciju un analizēt patvēruma meklētāju plūsmas uz ES, kā 
arī dalībvalstu iespējas uzņemt patvēruma meklētājus.

turklāt 2013. gadā tika panākta vienošanās par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam, kurā izklāstīts 
vispārējais pamats sarunu risināšanai par jauno patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu. 

Šie notikumi ir tieši ietekmējuši EASO darbu, jo aģentūrai ir uzticēts nozīmīgs uzdevums sekmēt, lai pārstrādātā ES 
patvēruma tiesību aktu pakete tiktu īstenota saskaņotā, visaptverošā un konsekventā veidā, un tādējādi nodroši-
nāt, lai reāla kEpS tiktu izveidota praksē. Operatīva sadarbība, uzlabotas praktiskās sadarbības pasākumi, kopīgas 
apmācības un pieredzes apmaiņa, kopīgas analīzes un uz informāciju un faktiem balstīts ieguldījums politikā bija 
tie līdzekļi, kas palīdzēja EASO veikt savu pienākumu, lai atbalstītu dalībvalstis un ES iestādes šo mērķu sasnieg-
šanā. EASO arī turpināja attīstīt savu darbību kEpS ārējās dimensijas ietvaros, sadarbojoties ar trešām valstīm 
patvēruma jomā. EASO paplašināja savu sadarbības tīklu, jo īpaši iesaistot ES iestādes, organizācijas un aģentūras, 
kā arī Eiropas un valstu tiesu un tribunālu locekļus, akadēmiskās aprindas un starptautiskās, starpvaldību un pilso-
niskās sabiedrības organizācijas, kas darbojas patvēruma un migrācijas jomā. 

EASO 2013. gadā arī definēja savu vīziju un prioritātes 2014.–2016. gadam, pieņemot pirmo daudzgadu darba 
programmu(1).

(1) EASO daudzgadu darba programma 2014.–2016. gadam ir pieejama vietnē: http://easo europa eu/wp-content/uploads/EASO-Multi-annual-work-prog-
ramme-2014-2016 pdf

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Multi-annual-work-programme-2014-2016.pdf
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Multi-annual-work-programme-2014-2016.pdf
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Attiecībā uz iekšējo organizāciju 2013. gads bija pirmais pilnais EASO darbības gads pēc finansiālās patstāvības 
iegūšanas. Vēl aizvien atrodoties darbības sākumposmā, EASO skāra budžeta ierobežojumi, kuru rezultātā tika 
samazināts sākotnēji paredzētais cilvēkresursu un budžeta resursu apjoms. EASO 2013. gadā jau strādāja 71 dar-
binieks, bet aģentūras budžeta apjoms sasniedza EUr 12 miljonus saistību apropriācijās un EUr 10,5 miljonus 
maksājumu apropriācijās.

2. EASO prioritātes 2013.gadā
kā minēts iepriekš, EASO misija ir atbalstīt kEpS ieviešanu un attīstību, sniedzot atbalstu un sekmējot, koordinējot 
un stiprinot praktisko sadarbību starp dalībvalstīm kā neatkarīgam ekspertu centram patvēruma jomā.

EASO uzdevumi 2013. gadā bija:

• praktiska un tehniska atbalsta sniegšana dalībvalstīm un ES iestādēm;
• operatīva atbalsta nodrošināšana tām dalībvalstīm, kurām ir īpašas vajadzības, un tām dalībvalstīm, kuru patvē-

ruma un uzņemšanas sistēmas ir pakļautas īpašam spiedienam, ko izraisījis pēkšņs un neparedzēts iebraucēju 
pieplūdums to teritorijā;

• zinātniska ieguldījuma sniegšana ES politikas veidošanā un tiesību aktu izstrādē visās jomās, kuras tieši vai 
netieši ietekmē patvēruma un migrācijas jomu. 

Atbilstoši aģentūras misijai un uzdevumiem “EASO darba programmā 2013. gadam” ir atzīmētas šādas piecas 
prioritātes pārskata gadā: 

• sniegt operatīvu ārkārtas atbalstu patvēruma sistēmām grieķijā un citās dalībvalstīs, kurām tas nepieciešams;
• izstrādāt atsevišķu ES agrīnās brīdināšanas un sagatavotības sistēmu (EPS) patvēruma jomā, kā arī sagatavot 

analīzi par patvēruma meklēšanas tendencēm un riska scenārijus;
• turpināt nodrošināt kvalitatīvu vienotu apmācību patvēruma jomā visā ES;
• nodrošināt vienotu izcelsmes valsts informācijas (IVI) līmeni visā ES un regulārus IVI ziņojumus;
• nostiprināt EASO organizāciju.

Ņemot vērā EASO darba specifiku un vajadzību reaģēt ātri un proaktīvi uz mainīgiem scenārijiem, apstākļiem 
un prioritātēm, izpilddirektoram tika dota rīcības brīvība attiecīgi reaģēt, vienlaikus īstenojot darba programmu 
2013. gadam.
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3. EASO sasniegumi 2013. gadā 

EASO pamatrādītāji 2013. gadā

EASO apmācību programmas ietvaros apmācītas 2 111 amatpersonas.
Īstenotas 154 apmācību nodarbības.
Atjaunināti seši EASO apmācību moduļi.
Izstrādāti divi jauni EASO apmācību moduļi un divas mācību rokasgrāmatas.
12 ikmēneša ziņojumi, trīs ceturkšņa ziņojumi un gada pārskats par situāciju patvēruma jomā Eiropas 
Savienībā 2012. gadā.
Eiropas kopējā IVI portālā ir pieejami 2 108 jauni IVI dokumenti.
Izveidoti trīs īpaši IVI tīkli Pakistānai, Somālijai un Sīrijai.
Pieņemta salīdzinošā analīze par Rietumbalkānu valstīm.
Organizētas 103 sanāksmes (piem., attiecībā uz praktisko sadarbību, IVI, kā arī tematiskās un operatīvās 
sanāksmes).
EASO sanāksmēs piedalījušies 1 512 dalībnieki.
Izdota EASO publikācija par vecuma noteikšanu.
Apkopoti un izplatīti 100 Eiropas un valstu nolēmumi par kvalifikācijas direktīvas 15. panta c) apakšpunkta 
interpretāciju.
35 patvēruma atbalsta grupām piesaistīti 74 eksperti.
Bulgārijā, Grieķijā, Itālijā un Zviedrijā tiek īstenoti četri darbības atbalsta plāni.
EASO Vidusjūras reģiona darba grupas ietvaros paredzēti astoņi pasākumi.
Trīs valstis (Jordānija, Maroka un Tunisija) iesaistītas EASO Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
(EKPI) projektā.
Parafētas četras vienošanās ar asociētajām valstīm (Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici).
Noslēgti divi sadarbības nolīgumi (ar Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru (FRA) un Apvienoto Nāciju 
Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR)).
Organizētas 24 konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību.

Saskaņā ar darba programmā 2013. gadam izklāstītajām prioritātēm un mērķiem EASO sniedza dalībvalstīm sav-
laicīgu un visaptverošu operatīvo atbalstu, īpašu uzmanību pievēršot bulgārijai, grieķijai, Itālijai un Zviedrijai. 
EASO sāka izstrādāt agrīnās brīdināšanas un sagatavotības sistēmu (EPS), lai iegūtu analīzi par tendencēm un 
vāktu informāciju un dokumentus un apmainītos ar informāciju un dokumentiem par kEpS darbību. turklāt EASO 
vēl vairāk nostiprināja kopīgu apmācību un profesionālās attīstības lomu patvēruma jomā. Aģentūra veicināja 
patvēruma procesu un lēmumu kvalitātes uzlabošanu. papildus EASO sniedza kopējo izcelsmes valsts informā-
ciju (IVI). EASO 2013. gadā sāka darbu pie kEpS ārējās dimensijas, galvenokārt pieņemot ārējo rīcības stratēģiju 
un kopā ar Frontex iesaistoties EkpI projektā. turklāt EASO turpināja attīstīt sadarbības tīklu un veicināt tiesu 
iestāžu dialogu patvēruma jomā. Visbeidzot, EASO nostiprināja savu iekšējo organizāciju un iekšējās kontroles 
mehānismus.

EASO pabeidza pasākumu īstenošanu un sasniedza turpmāk izklāstītos rezultātus.
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3.1. EASO apmācība

EASO apmācība 2013. gadā, izteikta skaitļos

2 111 patvēruma jomā strādājošās amatpersonas apmācītas atbilstoši EASO apmācību programmai.
154 apmācību nodarbības.
13 EASO apmācību moduļi.
13 pasniedzēju apmācības nodarbības.
Trīs jauni apmācību moduļi jau ir vai pašlaik tiek izstrādāti.
Atjaunināti seši apmācību moduļi (trīs no tiem ir pabeigti).
Divas rokasgrāmatas par diviem mācību moduļiem.
Notiek Apmācību vadības pults izstrāde.
Izstrādāts jauns apmācību plāns (pamata, pilnveidotie un izvēles moduļi).
Divas valsts apmācības kontaktpunktu sanāksmes. 
EASO ikgadējais didaktiskais seminārs.
EASO ikgadējā atsauces grupas sanāksme.

īstu, kopīgu ES kultūru patvēruma jomā var veidot tikai, balstoties uz kopīgām vērtībām, vienotiem ētiskiem un 
profesionāliem standartiem un savstarpēju visu patvēruma jomā strādājošo profesionāļu uzticēšanos valsts un 
ES līmenī. Lai izveidotu šo kopīgo ES kultūru, ir nepieciešams veidot pieredzes un labas prakses apmaiņu, kā arī 
kopīgu apmācību profesionāļiem patvēruma jomā visā ES.

Apmācības un profesionālās attīstības jomā kopīga apmācība ir galvenais pamats, lai veidotu vienotu izpratni par 
kEpS. Ir pieaudzis to dalībvalstu skaits, kuras gūst labumu no EASO apmācību programmas, divu pēdējo gadu 
laikā, kopš tās īstenošanu pārņēma EASO. 

EASO apmācību pasākumi 2013. gadā palīdzēja dalībvalstīm attīstīt un veidot darbinieku prasmes un iemaņas ar 
kvalitatīvu kopīgu apmācību palīdzību. EASO apmācība veicināja saskaņotu kEpS īstenošanu, atbalstot vienotu 
kvalitātes standartu ieviešanu visā ES. Saskaņā ar 2012. gadā pieņemtās apmācību stratēģijas izveidoto sistēmu 
EASO īstenoja divvirzienu pieeju, proti, gan izstrādāja atbilstošus mācību materiālus, gan arī organizēja apmācī-
bas, balsoties uz pasniedzēju apmācības sistēmu. EASO apmācību programma iekļauj galvenos patvēruma proce-
dūras aspektus 13 interaktīvu moduļu veidā(2), izmantojot jauktas apmācības metodiku, kas apvieno tiešsaistes 
e-mācības un nodarbības klātienē.

2013. gadā pēc pārstrādātās ES patvēruma tiesību aktu paketes pieņemšanas un līdz ar judikatūras attīstību Eiro-
pas līmenī (gan Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECt), gan Eiropas Savienības tiesā (ESt)) seši esošie moduļi tika atjau-
nināti un trīs modeļu atjaunināšana tika pabeigta jau pirms gada beigām. turklāt 2013. gadā EASO arī izstrādāja 
jaunu moduli par kEpS. reaģējot uz citām vairāku dalībvalstu prasībām, EASO 2013. gadā arī sāka izstrādāt vēl 
divus jaunus moduļus, proti, moduli vadītājiem, kuri strādā patvēruma jomā, un dzimuma, dzimumidentitātes 
un seksuālās orientācijas moduli. EASO uzsāka arī divu rokasgrāmatu sagatavošanu par apmācību moduļiem, 
kuri attiecas uz iekļaušanu un kEpS. Šīs mācību rokasgrāmatas kalpos par atsauces materiāliem tiem, kuri jau ir 
izgājuši apmācību par konkrēto apmācību moduli tiešsaistē un klātienē. piedāvājot kopsavilkumu par galvenajiem 
mācību materiāla elementiem, rokasgrāmatas būs noderīgas darbiniekiem, kuri strādā patvēruma jomā, veicot 
ikdienas darbu. tāpat rokasgrāmatas palīdzēs studentiem nostiprināt mācībās iegūtās zināšanas un prasmes. Savā 
ikdienas darbā viņi varēs turpināt pilnveidot zināšanas un attīstīt mācību laikā iegūtās prasmes un iemaņas. EASO 
izstrādāja un atjaunināja mācību materiālus ar pieaicināto dalībvalstu un asociēto valstu pārstāvju palīdzību, kuri 
tika izvēlēti starp vairāk nekā 180 ekspertiem. bez tam 2013. gadā EASO organizēja konsultācijas ar starptautiskām 
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām saistībā ar mācību materiāliem. Šajā ziņā īpaši svarīgs ir EASO izveidotās 
atsauces grupas darbs, kurā ietilpst pārstāvji no Eiropas komisijas, UNHCR, bēgļu tiesību tiesnešu starptautiskās 
asociācijas (IARLJ), akadēmiskā tīkla “Odysseus Network” un Eiropas padomes bēgļu un izsūtīto personu jautāju-
mos (ECRE), kam ir svarīga loma apmācību izstrādes procesā. piemēram, 2013. gadā dalībvalstu ekspertu grupa un 
atsauces grupa, kurā ietilpa Eiropas komisijas, Eiropas Savienības pamattiesību aģentūras (FRA), UNHCR, ECRE un 
IARLJ pārstāvji, pārskatīja un atjaunināja EASO bērnu intervēšanas moduli. Atjauninājumu mērķis bija nodrošināt, 
ka modulis iekļauj pārstrādāto direktīvu noteikumus, uzstādījumu, ka viss tiek darīts bērna labākajās interesēs, 

(2) pašreizējie EASO apmācību moduļi ir šādi: “patvēruma procedūru direktīva”, “kEpS”, “IVI”, “Lēmumu sagatavošana un pieņemšana”, “dublinas regula”, “Aiz-
sardzības izbeigšana”, “pierādījumu izvērtēšana”, “Izslēgšana”, “Iekļaušana”, “Starptautiskās bēgļu tiesības un cilvēktiesības”, “bērnu intervēšana”, “Intervēšanas 
metodes” un “Neaizsargātu personu intervēšana”. Ir sagaidāms, ka 2014. gadā EASO apmācību programmu papildinās divi jauni moduļi: “dzimums, dzimumiden-
titāte un seksuālā orientācija” un “Vadītāji”.
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kā arī uz bērniem attiecināmus īpašus noteikumus, kuri jāievēro, viņus intervējot. Modulis arī tika prezentēts kā 
labas prakses piemērs konferencē, kuru organizēja Eiropas policijas akadēmija (CEPOL) UNHCR īstenotā projekta 
CREDO ietvaros. turklāt 2013. gada oktobrī notika ikgadējā atsauces grupas sanāksme.

EASO 2013. gada martā izveidoja savu “apmācību vadības pulti”, lai palīdzētu dalībvalstīm izveidot un pārraudzīt 
to apmācību plānus un mērķus, kā arī palīdzētu EASO izstrādāt mācību līdzekļus un atbalstītu dalībvalstu centie-
nus šajā jomā un izstrādātu mērķus ES mērogā. balstoties uz dalībvalstu iesniegtajiem datiem par personālu un 
apmācībām, EASO sagatavoja analīzes par mācību pasākumiem ES un valstu līmenī. gada laikā EASO apmācību 
programmu apguva 2 111 amatpersonas, kas strādā patvēruma jomā, gan valstu līmenī, gan EASO galvenajā 
mītnē. pavisam tika noorganizētas 154 apmācību nodarbības, tostarp EASO galvenajā mītnē notika 13 nodarbības 
pasniedzējiem, kuras apmeklēja 160 pasniedzēji no dažādām dalībvalstīm.

EASO 2013. gadā pārveidoja mācību plānu, lai apmācības pielāgotu katras iespējamās mērķa grupas vajadzī-
bām un specifikai. EASO noteica piecas primārās mērķa grupas, proti, darbinieki, kas atbild par lietu izskatīšanu, 
patvēruma vienību vadītāji, juristi, amatpersonas, kas ievāc IVI, un uzņemšanas amatpersonas. katrai grupai tiks 
izstrādāts īpašs apmācību plāns. katrā apmācību plānā ir norādīti ieteicamie moduļi, kuri ir būtiski konkrēto darba 
pienākumu veikšanai, kā arī pilnveidotie un izvēles moduļi. EASO ir aicinājusi visas amatpersonas, kuras ietilpst 
kādā no mērķa grupām, izvēlēties pamatmoduļus — sistēmu, kas turpmāk veicinās kEpS ieviešanu, saskaņojot 
kopīgas pamatapmācības amatpersonām, kuras strādā patvēruma jomā, veicot līdzīgus darba pienākumus, neat-
karīgi no apmācības sistēmas viņu valstī. 

EASO 2013. gadā galveno uzmanību pievērsa amatpersonām, kuras izskata patvēruma lietas, un izstrādāja mācību 
plānu šai mērķa grupai. Saskaņā ar pārstrādāto patvēruma procedūru direktīvu un uz to datu analīzes pamata, 
kuri iegūti, izmantojot “apmācību vadības pulti”, EASO ieteica amatpersonām, kuras ES izskata patvēruma lietas, 
izmantot tādus pamatmoduļus kā “Iekļaušana”, “Intervēšanas metodes” un “pierādījumu izvērtēšana”. pilnveido-
tie moduļi būs šādi, proti, “Neaizsargātu personu intervēšana”, “bērnu intervēšana”, “Lēmumu sagatavošana un 
pieņemšana”, “Izslēgšana”, “IVI”, “kEpS”, “dzimums, dzimumidentitāte un seksuālā orientācija” un “Starptautis-
kās bēgļu tiesības un cilvēktiesības”. No izvēles moduļiem būs pieejami moduļi “Aizsardzības izbeigšana”, “patvē-
ruma procedūru direktīva”, “dublinas regula”, “Uzņemšanas nosacījumu direktīva” un “Vadītāji”. 

turklāt 2013. gada maijā un oktobrī notika valstu mācību kontaktpunktu sanāksmes, bet 2013. gada oktobrī tika 
organizēts ikgadējais didaktiskais seminārs.

3.2. Patvēruma procesu un lēmumu kvalitāte

EASO darbs pie patvēruma procesu un lēmumu kvalitātes uzlabošanas, izteikts skaitļos

EASO Kvalitātes matricas izveide.
Četras tematiskas praktiskās sadarbības sanāksmes. 
Valstu kontaktpunktu sanāksme par kvalitātes jautājumiem.

kā minēts iepriekšējā sadaļā, EASO uzskata, ka pieredzes un labas prakses apmaiņa ir būtiska, lai patvēruma jomā 
panāktu savstarpēju uzticēšanos un izveidotu ES kopīgu profesionālo kultūru. tādējādi EASO īsteno pasākumus 
kvalitātes jomā, lai veicinātu pakāpenisku kvalitātes procesu un procedūru ieviešanu visās dalībvalstīs, kā arī turp-
māk uzlabotu patvēruma lietās pieņemto lēmumu kvalitāti.

2013. gadā līdz ar jaunās pārstrādātās ES patvēruma tiesību aktu paketes pieņemšanu EASO īstenoja pasākumus 
kvalitātes jomā, lai noteiktu labas prakses piemērus un atbalstītu praktisko sadarbību apmaiņā ar šo paraugpraksi 
un ar rīkiem, lai tādējādi panāktu lielāku saskaņotību kEpS jauno tiesisko instrumentu piemērošanā. pasākumi 
tika veikti ciešā sadarbībā ar Eiropas komisiju un UNHCR. 

tādējādi 2013. gadā EASO sekmēja šādu apmaiņu ar 2012. gadā izveidotās kvalitātes matricas palīdzību. Šī mat-
rica ir uz rezultātiem orientēta atbalsta iniciatīva, kuras mērķis ir vispusīgi aptvert visas kEpS jomas. Matricas 
rezultātus izmanto, lai sagatavotu ziņojumus par paraugpraksi, kvalitātes mehānismiem un instrumentiem, kā 
arī izstrādātu EASO kvalitātes vadības instrumentus. kvalitātes matrica arī ļāva noteikt, kāds iespējamais darbī-
bas atbalsts būtu nepieciešams dalībvalstīm, lai tām palīdzētu efektīvi ieviest augstas kvalitātes standartus to 
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patvēruma procesos. Apmācot strādāt ar kvalitātes matricu, EASO izstrādāja, regulāri atjaunināja un izplatīja pro-
jektu un iniciatīvu sarakstu visā ES, lai tas kalpotu par visaptverošu un pastāvīgu to projektu un iniciatīvu datubāzi, 
kuri ir paredzēti kvalitātes uzlabošanai. tas aptver dažādus kEpS aspektus un ir sagatavots pa tematiem, piemē-
ram, procedūras kvalitāte, nepilngadīgie, IVI, uzņemšanas nosacījumi u.tml.

2013. gadā kvalitātes matricas izstrādē galvenā uzmanība tika pievērsta tiem aspektiem, kas ļauj novērtēt, kādā 
stadijā ir patvēruma procedūras, t. i., personiska intervija, pierādījumu izvērtēšana, atbilstības noteikšana un 
izslēgšana. 

Šajā nolūkā EASO organizēja četras tematiskas praktiskās sadarbības sanāksmes, kā arī tikšanos ar valstu kontakt-
punktu pārstāvjiem saistībā ar jautājumiem, kas attiecas uz kvalitāti. kontaktpunktu tikšanās laikā tika apspriesta 
uz kvalitāti vērstu praktisku instrumentu izstrāde, kas jāīsteno EASO ar ES dalībvalstu atbalstu.

3.3. Izcelsmes valsts informācija

EASO izcelsmes valsts informācija skaitļos

Eiropas kopējā IVI portālā ir pieejami 2 108 jauni IVI dokumenti.
Pieņemta IVI tīkla pieeja.
Divas Stratēģiskā IVI tīkla sanāksmes.
Izveidoti trīs īpaši IVI tīkli — Pakistānai, Somālijai un Sīrijai.
10 semināri, kas paredzēti konkrētām valstīm (Afganistānai, Ganai, Mali, Nigērijai, Pakistānai, Krievijai, 
Senegālai, Somālijai, Sīrijai un Rietumbalkānu valstīm).
Sagatavota salīdzinoša analīze par Rietumbalkānu valstīm.
Divas valstu kopējā portāla administratoru sanāksmes.
Apmācību kurss par IVI portālu.

kvalitatīvas IVI pieejamība un izmantošana ir viens no kvalitātes nodrošināšanas un saskaņotas lēmumu pie-
ņemšanas stūrakmeņiem patvēruma lietās. tādējādi nepārtraukts atbalsts IVI jomā ir svarīgs saskaņotas un kon-
sekventas kEpS ieviešanas priekšnoteikums. Atbilstoši pārstrādātajai ES patvēruma tiesību aktu paketei EASO 
2013. gadā kopā ar dalībvalstīm un citām ieinteresētajām pusēm (piem., tiesām un tribunāliem, pētniecības 
institūcijām, starptautiskām organizācijām) atbalstīja visaptverošas ES IVI sistēmas izstrādi un IVI un informācijas 
saturam piemērojamo standartu paaugstināšanu un saskaņošanu. tāpēc, ņemot vērā ES un dalībvalstīs jau esošo 
IVI sagatavošanas kapacitāti, IVI izveidošana un apvienošana tika pakāpeniski racionalizēta, un tādējādi, izman-
tojot EASO pieņemto tīkla pieeju, tika precīzi apzinātas vajadzības IVI jomā ES līmenī, kā rezultātā varēja novērst 
trūkumus un izvairīties no dublēšanās.

Šajā sakarā EASO 2013. gadā turpināja sniegt IVI, attīstot Eiropas kopējo IVI portālu un pievienojot tam vēl citas 
datubāzes. IVI portāls tika izveidots, lai patvēruma jomā strādājošās amatpersonas varētu piekļūt dažāda veida 
IVI no viena piekļuves punkta. IVI portāls 2013. gadā tika daļēji pārveidots, un tagad tas veido EASO vizuālo tēlu. 
Oficiālās dalībvalstīm un asociētajām valstīm piederošās IVI datubāzes bija iespējams savienot vienotā tīmekļa 
lietojumprogrammā, vienlaikus ļaujot dalībvalstīm, kurām nav tiešsaistes sistēmu, augšupielādēt un koplietot IVI 
dokumentus konkrētā sadaļā, ko sauc par “augšupielādes zonu”. 2013. gadā tika savienotas piecas valstu (Somi-
jas, Francijas, Vācijas, Norvēģijas un Zviedrijas) IVI datubāzes. Aptuveni 2 108 ar IVI saistīti dokumenti 2013. gadā 
bija pieejami Eiropas kopējā IVI portālā, tādējādi kopējais pieejamo dokumentu skaists pieauga līdz aptuveni 
91 500. 2013. gada februārī tika izveidots valstu kopīgā portāla administratoru tīkls (VkpA). tas darbojas kā kon-
taktpunktu tīkls starp šo valstu lietotājiem un EASO (reģistrācija, lietotāji, jautājumi, tehniskas problēmas u. c.). 
Administratori pārvalda savu attiecīgo “augšupielādes zonu”, nodrošinot, lai tā darbojas saskaņoti un kvalitatīvi, 
kā arī pārrauga konkrētās valsts IVI datubāzes pieslēgumu. Vajadzības gadījumā administratori arī apmāca lie-
totājus attiecīgajā valstī saistībā ar to, kā strādāt ar IVI portālu. 2013. gada aprīlī tika organizēts VkpA apmācību 
kurss, bet vēlāk novembrī notika otra VkpA sanāksme. VkpA atbalstam tika sagatavota gan VkpA rokasgrāmata, 
gan lietotāja rokasgrāmata, lai palīdzētu administratoriem apmācīt jaunos lietotājus. Visbeidzot, 2013. gadā tika 
izveidota konsultatīvā grupa, kurā ietilpa dalībvalstu, asociēto valstu un Eiropas komisijas pārstāvji, lai dalītos pie-
redzē par portāla praktisko izmantošanu un apspriestu tā attīstības vispārīgos virzienus, lai tādējādi nodrošinātu, 
ka tas ir pilnībā funkcionāls un ka to turpmāk ir iespējams pilnveidot.
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2013. gadā tika uzsāka EASO IVI tīkla pieejas īstenošana. Šī tīkla pieeja apvieno dažādas ar IVI saistītas EASO darbī-
bas vienotā saskaņotā struktūrā, izmantojot pieejamos resursus visefektīvākajā veidā. divi galvenie EASO IVI tīkla 
stratēģijas elementi ir, pirmkārt, stratēģiskais IVI tīkls, ko veido IVI vienību vadītāji vai eksperti no visām dalībval-
stīm, asociētajām valstīm, Eiropas komisijas un UNHCR, kuru pārziņā ir IVI; un, otrkārt, vairāki īpaši ekspertu tīkli, 
kas apvieno dalībvalstu IVI ekspertus, kuri pārzina kādu konkrētu valsti. kamēr stratēģiskajā tīklā notiek jautājumu 
apspriešana stratēģiskā līmenī, īpašajos tīklos eksperti apmainās ar informāciju un saskaņo IVI praksi konkrētajā 
jomā, kuru viņi pārzina. pirmā stratēģiskā tīkla sanāksme, kas notika 2013. gada aprīlī, iezīmēja šā procesa uzsāk-
šanu. Šīs sanāksmes laikā, pamatojoties uz EASO valsts noteikšanas metodiku, tika pieņemts lēmums sākt ar trim 
izmēģinājuma specializētiem IVI tīkliem pakistānai, Somālijai un Sīrijai. 2013. gada jūnijā notika Sīrijas tīkla dar-
bības uzsākšanas sanāksme, bet 2013. gada septembrī notika Somālijas un pakistānas tīklu darbības uzsākšanas 
sanāksmes. pēc apspriešanās ar stratēģisko tīklu EASO 2013. gada novembrī nolēma 2014. gadā izveidot četrus 
jaunus specializētus IVI tīklus, proti, Afganistānai, Irānai, Irākai un krievijas Federācijai. pēc sanāksmēm speciali-
zētie tīkli arī turpināja apmainīties ar informāciju.

Izveidotajiem specializētajiem tīkliem cita starpā ir jāveic šādi uzdevumi: jānosaka, kādi ir pašreizējie un plānotie 
IVI produkti valsts līmenī, lai izvairītos no darbu dublēšanās; jāveic informācijas apmaiņa par avotiem, bibliogrā-
fiskiem sarakstiem, plānotajām faktu vākšanas misijām u. tml.; jāizvērtē ES līmeņa IVI izveides nepieciešamība, 
pamatojoties uz EASO IVI ziņojumu sagatavošanas metodiku. Visa šo tīklu apkopotā būtiskā informācija tika pub-
licēta kopējā Eiropas IVI portālā, lai tā būtu pieejama IVI ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem visā ES. tīkli arī 
kalpoja kā svarīgs instruments, lai veidotu to jaunpieņemto darbinieku kompetenci, kuri uzsāk strādāt ar konkrētu 
izcelsmes valsti IVI jomā, un arī kā atbalsts valstīm, kuras pašlaik veido savu IVI kapacitāti un ir ieinteresētas pie-
vienoties dažiem konkrētu valstu tīkliem, lai gūtu labumu no esošajām zināšanām un resursiem. tādējādi, izman-
tojot IVI tīkla pieeju, tika novērtēta jau esošā IVI pieredze dalībvalstīs, un tā tika veidota no jauna tur, kur tās 
nebija. tāpēc tīkla pieeja ļāva pakāpeniski izveidot kopēju IVI bāzi, reaģējot uz lēmumu pieņēmēju vajadzībām 
visā Savienībā, kā arī soli pa solim paaugstināt un saskaņot standartus šajā svarīgajā kEpS jomā.

EASO 2013. gadā noorganizēja 10 konkrētām valstīm pare-
dzētus praktiskās sadarbības seminārus vai darbseminārus, 
kuros galvenā uzmanība tika pievērsta IVI, politikai vai abu 
tematu apvienojumam. proti, semināros tika apspriesta 
Sīrija (2013. gada martā un jūnijā), rietumbalkānu valstis 
(2013. gada martā), krievijas Federācija (2013. gada jūlijā), 
Somālijā (2013. gada septembrī) un pakistāna (2013. gada 
septembrī). turklāt 2013. gada novembrī EASO rīkoja IVI un 
Nigērijai veltītu semināru Itālijas tiesu un tribunālu locekļiem 
saistībā ar EASO īpašo atbalsta plānu Itālijai. pirmās instan-
ces lēmumu pieņēmējiem tika organizēti semināri romā, kuri 
bija veltīti IVI principiem (2013. gada septembrī), Afganistānai 
un pakistānai (2013. gada novembrī) un ganai, Mali, Nigēri-
jai un Senegālai (2013. gada decembrī). Arī grieķijai tika pie-
šķirts EASO operatīvais atbalsts IVI jomā. papildus faktu lapām 
par galvenajām izcelsmes valstīm, kuru izsniegšana sākās jau 
iepriekšējā gadā, atbalsta pasākumos ietilpa arī vajadzību ana-
līze un projekta izstrāde iespējamai grieķijas IVI datubāzei.

par situāciju patvēruma jomā ES saistībā ar rietumbalkānu 
valstīm EASO 2013. gada novembrī sagatavoja ziņojumu ar 
nosaukumu “patvēruma meklētāji no rietumbalkānu val-
stīm — salīdzinoša analīze par tendencēm, migrāciju ietekmē-
jošiem faktoriem un atbildes reakciju”((3)). Salīdzinošā analīze 
ietver vienotu informāciju un analīzes, kas var papildināt akti-
vitātes IVI jomā gan EASO ietvaros, gan valsts līmenī, kā arī var praktiski noderēt lēmumu pieņemšanas procesā. 

turklāt papildus 3.1. sadaļā minētajām darbībām 2013. gadā tika atjaunināts EASO IVI apmācību modulis.

(3) Salīdzinošā analīze ir pieejama tiešsaistē vietnē http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/bZ0213708ENC.pdf

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/BZ0213708ENC.pdf
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3.4. EASO pieejamo valodu saraksts

EASO pieejamo valodu saraksts 2013. gadā, izteikts skaitļos

Sarakstā ir norādītas 264 valodas.

EASO 2012. gadā izveidoja pieejamo valodu sarakstu, lai norādītu, kādās valodās dalībvalstīs parasti ir pieejami 
tiešie tulkojumi. EASO 2013. gadā uzturēja un atjaunināja sarakstu, kurā uzskaitītas 264 valodas. tādējādi pie-
ejamo valodu saraksts tika atjaunināts un 2013. gadā aprīlī paziņots dalībvalstīm. EASO 2013. gada pēdējā ceturk-
snī sniedza atbalstu grieķijai un kiprai, kurām bija nepieciešami mutiskās tulkošanas pakalpojumi valodās, kuras 
nebija pieejamas to administratīvajos birojos.

3.5. EASO praktiskā sadarbība

EASO praktiskā sadarbība 2013. gadā, izteikta skaitļos

40 praktiskās sadarbības pasākumi.

kEpS saskaņota īstenošana liecina par vienotu praksi. Viens no EASO svarīgākajiem pienākumiem ir praktiskas 
sadarbības un vienotas prakses veicināšana. tāpēc 2013. gadā EASO turpināja īstenot praktiskās sadarbības pasā-
kumus (konkrētai valstij paredzētus, tiesiskus un tematiskus), kā arī nostiprināja specializētos tīklus. 

Ņemot par pamatu darba grupas pirmajos divos EASO darbības gados paveikto, 2013. gadā EASO konsolidēja 
praktiskās sadarbības koncepciju un metodiku. tādējādi visi EASO šajā jomā veiktie pasākumi tika apzīmēti ar 
virsrakstu “praktiskā sadarbība” un tika saskaņoti ar pārstrādāto ES patvēruma tiesību aktu paketi ciešā sadarbībā 
ar Eiropas komisiju.

kopumā EASO organizēja 40 praktiskās sadarbības pasākumus, kuri aprakstīti citās šā pārskata sadaļās.

3.6. EASO īpašās programmas

3.6.1. Nepavadītas nepilngadīgas personas

EASO pasākumi 2013. gadā saistībā ar nepavadītām nepilngadīgām personām, izteikti skaitļos

EASO publikācija par vecuma noteikšanu.
Četras praktiskās sadarbības ekspertu sanāksmes par ģimenes locekļu meklēšanu.
EASO pētījums par ģimenes locekļu meklēšanu.
Organizēta ikgadējā praktiskās sadarbības konference par nepavadām nepilngadīgām personām.

EASO darbs attiecībā uz nepavadītām nepilngadīgām personām tika veikts saskaņā ar Eiropas komisijas rīcības 
plānu saistībā ar nepavadītām nepilngadīgām personām 2010.–2014. gadam, kurā aicināts izstrādāt vienotu ES 
pieeju, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar liela skaita nepavadītu nepilngadīgu personu ierašanos ES. rīcības 
plāna pamatā ir princips ievērot bērna labākās intereses, un tajā noteikti trīs galvenie darbības virzieni: novēr-
šana, aizsardzība un ilgtermiņa risinājumi.

EASO 2013. gadā turpināja strādāt šajā jomā, pievēršot īpašu uzmanību tādiem tematiskiem jautājumiem kā 
vecuma noteikšana un ģimenes locekļu meklēšana. 

Saistībā ar vecuma noteikšanu EASO pabeidza gatavot publikāciju “EASO vecuma noteikšanas prakse Eiropā”((4)). 
tajā ir sniegts pārskats par dažādām vecuma noteikšanas metodēm ES, lai palīdzētu šajā jomā strādājošajiem 

(4) publikācija pieejama vietnē http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe.pdf

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Age-assessment-practice-in-Europe.pdf
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vecuma noteikšanas procedūru un metožu izstrādē saskaņā ar kEpS. publikācija tika sagatavota, konsultējoties un 
sadarbojoties ar dalībvalstu pārvaldes iestādēm un citiem svarīgiem ekspertiem, kuriem bija iespēja pārskatīt un 
komentēt publikācijas saturu, apjomu un melnraksta versijas. pārskatā sniegta analīze par vecuma noteikšanas 
apstākļiem, procesuālajiem līdzekļiem un garantijām, vecuma noteikšanas rīkiem un metodēm, lēmumu pieņem-
šanas procesiem un sadarbību ar citām iesaistītajām pusēm, dodot galvenos ieteikumus saistībā ar visiem šiem 
aspektiem.

Saistībā ar ģimenes locekļu meklēšanu EASO 2013. gadā 
organizēja četras praktiskās sadarbības ekspertu sanāks-
mes šajā sakarā, lai apspriestu galvenos jautājumus, prob-
lēmas un pieejamos labas prakses piemērus. Sanāksmes 
mērķis bija veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu. 
kopā ar ES dalībvalstu pārstāvjiem sanāksmēs piedalījās 
arī pārstāvji no Eiropas komisijas, FRA, UNHCR, Starptau-
tiskās Migrācijas organizācijas (IOM), dalībvalstu tiesu un 
tribunālu locekļi, kā arī Starptautiskā Sarkanā krusta komi-
tejas (ICRC), Eiropas padomes bēgļu un izsūtīto personu 
jautājumos (ECRE) un organizācijas “glābiet bērnus” pār-
stāvji. turklāt 2013. gadā EASO un Eiropas komisija nāca 
klajā ar kopīgu anketu dalībvalstīm par pašreizējo politiku 
un praksi šajā jomā. Veiktā pētījuma rezultātā radās lie-
lāka skaidrība par to, kā dalībvalstīs praksē notiek ģime-
nes locekļu meklēšana. pamatojoties uz rezultātiem, tika 
uzsāktas plašākas konsultācijas ar attiecīgiem starptau-
tisku organizāciju ekspertiem un pilsoniskās sabiedrības 
organizāciju pārstāvjiem, zinātniekiem, ārstiem, tiesu un 
tribunālu locekļiem un citu ES aģentūru pārstāvjiem. Šie 
pasākumi veidos pamatu visaptveroša pārskata sagatavo-
šanai par pašreizējo ģimenes locekļu meklēšanas praksi. 

turklāt, kā minēts 3.1. sadaļā, tika arī pārskatīts un atjau-
nināts ESAO modulis “bērnu intervēšana”. tā versija tika 
atjaunināta, ņemot vērā pārstrādāto ES patvēruma tiesību 
aktu paketi un kEpS attīstību. Moduļa jaunākā versija ir 
vērsta uz to, kā veikt interviju, izmantojot dialoga veidošanas metodi, kas izstrādāta konkrētam mērķim, proti, 
bērnu intervēšanai. Šī metode ļauj izveidot labu kontaktu starp intervētāju un bērnu, radot drošu, uzticamu vidi 
un ļaujot bērnam brīvi atstāstīt pieredzēto. Modulī iekļauti arī specifiski aspekti, kas jāņem vērā, intervējot bēr-
nus, piemēram, pārstāvja loma, nepavadītu nepilngadīgu personu apstākļi, neaizsargātība un sarežģītu situāciju 
risināšana.

EASO 2013. gada decembrī rīkoja pirmo ikgadējo konferenci, kas bija veltīta aģentūras veiktajiem pasākumiem 
saistībā ar nepavadītām nepilngadīgām personām un kurā piedalījās ES dalībvalstu, Eiropas komisijas, UNHCR un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, tostarp tiesu un tribunālu locekļi. Sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta 
EASO šajā jomā līdz šim īstenoto pasākumu pārskatīšanai un izvērtēšanai.

3.6.2. Cilvēku tirdzniecība

EASO veiktie pasākumi cilvēku tirdzniecības jomā 2013. gadā, izteikti skaitļos

Dalība tieslietu un iekšlietu (TI) aģentūru sanāksmēs. 
Divas apmācību nodarbības, kā izmantot neaizsargātu personu intervēšanai izstrādāto moduli.
Tāda darbinieka pieņemšana darbā, kas nodarbosies vienīgi ar cilvēku tirdzniecības lietām un izskatīs ar 
dzimumu saistītus jautājumus.

Eiropas komisija 2012. gadā pieņēma ES stratēģiju cilvēku tirdzniecības izskaušanai 2012.–2016. gadam. rezultātā 
tika atzīts, ka ir nepieciešams izskaust cilvēku tirdzniecību koordinēti un saskaņoti, īstenojot daudzdisciplīnu pie-
eju un iesaistot visus attiecīgos dalībniekus, kuri strādā dažādās ar cilvēku tirdzniecību saistītās jomās. tas atbilst 
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ES cilvēku tirdzniecības apkarošanas koordinatora mandātam. Šis koordinators pārrauga stratēģijas īstenošanu, 
lai uzlabotu koordināciju un saskaņotību starp visām pusēm, kuras iesaistītas cilvēku tirdzniecības izskaušanā. 

turklāt attiecīgo tI aģentūru (CEPOL, EASO, Eiropas dzimumu līdztiesības institūta (EIGE), Eurojust, Eiropola, FRA 
un Frontex) vadītāji 2011. gada oktobrī parakstīja kopīgu paziņojumu, kurā viņi apņēmās novērst cilvēku tirdznie-
cību koordinētā, saskaņotā un visaptverošā veidā.

Šajā kontekstā EASO 2013. gadā piedalījās vairākās tI aģentūru sanāksmēs, lai veicinātu informācijas apmaiņu un 
operatīvo darbību koordinēšanu ES stratēģijas ietvaros.

EASO 2013. gadā pievērsās arī jautājumam par neaizsargātām personām jauktās migrācijas plūsmās to pasā-
kumu ietvaros, kuru mērķis bija atbalstīt saskaņotu un visaptverošu kEpS īstenošanu. par potenciālajiem cilvēku 
tirdzniecības upuriem parasti kļūst patvēruma procesā neaizsargātās personas. Lai patvēruma jomā strādājošās 
amatpersonas būtu labāk informētas un mācētu ātrāk atklāt cilvēku tirdzniecības upurus un par tiem ziņot, EASO 
pasākumu komplekss iekļauj gan instrumentus, gan informāciju, jo īpaši apmācību moduļus un rokasgrāmatas, 
tostarp neaizsargātu personu intervēšanas moduli. 2013. gada aprīlī un oktobrī tika organizētas divas specialas 
nodarbības pasniedzējiem, kurās viņus apmācīja strādāt ar šo moduli. 

EASO 2013. gada decembrī uzsāka izstrādāt jaunu mācību moduli “dzimums, dzimumidentitāte un seksuālā 
orientācija”, kurā tiks aplūkota dzimuma loma cilvēku tirdzniecībā. 

bez tam 2013. gadā EASO arī pieņēma darba amatpersonu, kura nodarbosies vienīgi ar cilvēku tirdzniecības lie-
tām un izskatīs ar dzimumu saistītus jautājumus, koordinēs EASO darbu šajā jomā, nodrošinās neaizsargāto per-
sonu jautājuma iekļaušanu EASO darba kārtībā visās jomās un veicinās politikas saskaņotību šajā jomā.

3.6.3. Sadarbība ar tiesu un tribunālu locekļiem

EASO sadarbība ar tiesu un tribunālu locekļiem 2013. gadā, izteikta skaitļos 

Četras konsultatīvas sanāksmes ar tiesu asociācijām (par stratēģiju, profesionālo izaugsmi, tiesu prakses datu 
apkopošanu un izplatīšanu, kā arī kapacitātes stiprināšanu saistībā ar EASO darbību).
Izveidots regulējums sadarbībai ar tiesām un tribunāliem.
Izveidots Eiropas un valstu tiesu un tribunālu locekļu tīkls.
Padziļināts darbseminārs par kvalifikācijas direktīvas 15. panta c) apakšpunkta īstenošanu.
Trīs semināri par Itālijas tiesu sistēmu (IVI par Nigēriju, pierādījumu izvērtēšana un uzticamība, intervēšanas 
metodes).
Apkopoti un izplatīti 100 Eiropas un valstu nolēmumi par kvalifikācijas direktīvas 15. panta c) apakšpunkta 
interpretāciju.
Ikgadējā plānošanas un koordinēšanas sanāksme.
Vairāki eksperti piedalījušies sešos ārējās kapacitātes palielināšanas pasākumos, tostarp divos TAIEX semināros 
bēgļu tiesību tiesnešiem, CREDO projekta noslēguma konferencē, Eiropas Administratīvo tiesnešu asociācijas 
(AEAJ) darba grupas sanāksmē un Bēgļu tiesību tiesnešu starptautiskās asociācijas (IArLJ) Eiropas nodaļas 
konferencē.

EASO 2013. gadā turpināja 2012. gadā uzsāktās atklātās konsultācijas par aģentūras atbalstu un otrās instances 
lēmumu pieņēmēju iespējamo lomu kEpS īstenošanā. konsultāciju procesa ietvaros EASO organizēja četras īpašās 
darba grupu sanāksmes. konsultāciju rezultātā tika pieņemts EASO sadarbības regulējums ar tiesu un tribunālu 
locekļiem, kurā ir izklāstīta tā pieeja un definētas šādas sadarbības galvenās jomas. pieņemot šo regulējumu, 
EASO apstiprināja savu apņemšanos nodrošināt, ka praktiskās sadarbības pasākumi tiek veikti, pilnībā respektējot 
tiesu un tribunālu neatkarību.

EASO 2013. gada augustā vērsās pie attiecīgajām dalībvalstu tiesām un tribunāliem, lai tos iepazīstinātu ar šo 
regulējumu, un rezultātā tika izveidots EASO tīkls, ko veido pārstāvji no Eiropas Savienības tiesas (ESt), Eiropas 
Cilvēktiesību tiesas (ECt), dalībvalstīm, Norvēģijas un Šveices, kuri oficiāli iecēla kontaktpersonu, kas atbild par 
sadarbību ar EASO. Veicot oficiālu vēstuļu apmaiņu, EASO arī izveidoja labu sadarbību ar bēgļu tiesību tiesnešu 
starptautisko asociāciju (IARIJ) un Eiropas Administratīvo tiesnešu asociāciju (AEAJ), kā arī turpināja sadarbību ar 
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UNHCR, FRA, akadēmiskajām aprindām, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un citām iesaistītām pusēm, pie-
mēram, Eiropas tiesiskās apmācības tīklu (EJTN).

EASO 2013. gada jūnijā organizēja pirmo oficiālo divpusējo sanāksmi ar ESt un ECt locekļiem, lai sekmētu sadar-
bību patvēruma jautājumos un veicinātu aktīvāku iesaistīšanos EASO tīklā. bez tam septembrī EASO piedalījās 
IAEAJ patvēruma un imigrācijas darba grupā, bet oktobrī IAEAJ Eiropas nodaļas konferencē. Visbeidzot, EASO 
piedalījās seminārā par ES patvēruma tiesību aktiem, kuru organizēja EJTN apakšgrupa, kas strādā administratīvo 
tiesību jomā.

EASO 2013. gada decembrī organizēja savu ikgadējo sanāksmi, lai novērtētu progresu un iesaistītu tiesu un tribu-
nālu locekļus darbības plānošanā 2014. gadam.

Saistībā ar profesionālo izaugsmi EASO decembrī rīkoja pirmo padziļināto darbsemināru, kura mērķis bija veicināt 
diskusijas pieredzējušo tiesu un tribunālu locekļu vidū par kvalifikācijas direktīvas 15. panta c) apakšpunkta īste-
nošanu. turklāt EASO ir ievērojami pavirzījusies uz priekšu metodikas sagatavošanā, kas paredzēta profesionālas 
mācību programmas izstrādei, kura tiks pieņemta 2014. gadā.

Saistībā ar tiesu prakses datu apkopošanu un apmaiņu EASO plašāka mēroga iniciatīvas kontekstā par tās infor-
mācijas un dokumentācijas sistēmas un judikatūras datubāzes attīstību ir apkopojusi tiesu praksi, tostarp aptuveni 
100 Eiropas un valstu pieņemtos lēmumus par kvalifikācijas direktīvas 15. panta c) apakšpunkta īstenošanu, un 
šī informācija ir publicēta EASO tīklā. datu apkopošana sniedz noderīgu pārskatu par 100 būtiskiem Eiropas un 
valstu lēmumiem šajā jautājumā.

Attiecībā uz īpašā atbalsta plānu Itālijai EASO veica vispusīgu vajadzību izvērtēšanu ar Itālijas tiesu sistēmas atbal-
stu, kā rezultātā tika izstrādāts profesionāls rīcības plāns. Saskaņā ar plānu, kurš tika izstrādāts ciešā sadarbībā ar 
Itālijas Juridisko augstskolu, Maltā bija jāorganizē trīs izmēģinājuma semināri par pierādījumu izvērtēšanu un to 
ticamību (2013. gada oktobrī), IVI (2013. gada novembrī) un intervēšanas metodēm (2013. gada decembrī). Šo 
semināru pozitīvs novērtējums apliecināja EASO atbalsta turpmāko nepieciešamību un tā ietvaros mācību kurss 
tika iekļauts Itālijas augstskolas oficiālajā programmā 2014. gadā.

Bez tam EASO piedalījās divos tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas programmas (TAIEX) darbsemināros 
saistībā ar ES paplašināšanās politiku. 2013. gada aprīlī Skopjē (bijušajā dienvidslāvijas Maķedonijas republikā) 
bēgļu tiesību tiesnešiem notika darbseminārs par reģionālo sadarbību, bet 2013. gada maijā Sarajevā (bosnijā un 
Hercegovinā) tika organizēts vēl viens darbseminārs par IVI izmantošanas paraugpraksi patvēruma procedūrās 
reģionā.

3.7. EASO īpašais atbalsts

3.7.1. Īpaši pielāgots atbalsts un kapacitātes palielināšana

EASO īpaši pielāgotais atbalsts un kapacitātes palielināšana 2013. gadā, izteikta skaitļos 

Tiek īstenoti divi īpašā atbalsta plāni (Itālijā un Zviedrijā).
Organizētas īpašas apmācības Zviedrijai par diviem EASO moduļiem. 
25 eksperti piesaistīti 10 patvēruma atbalsta grupām Itālijā.
Novadīti seši tematiski semināri Itālijai par Dublinas regulu un par IVI. 
Uzņemšanas sistēmas un procesu apzināšana Itālijā.
Trīs semināri Itālijas tiesnešiem (par pierādījumu izvērtēšanu un to ticamību, intervēšanas metodēm un IVI, 
īpašu uzmanību pievēršot situācijai Nigērijā).

EASO 2013. gadā turpināja mērķtiecīgi izstrādāt īpašā atbalsta pasākumus tām dalībvalstīm, kurām ir konkrētas un 
īpašas vajadzības saistībā ar pārstrādātās ES patvēruma tiesību aktu paketes īstenošanu.

proti, EASO sniedza īpaši pielāgotu atbalstu Zviedrijai un Itālijai, piemērojot īpašā atbalsta plānus, kas tika parak-
stīti attiecīgi 2012. un 2013. gadā. Šis atbalsts tika sniegts atbilstoši šo dalībvalstu lūgumam un novērtējumam, ko 
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EASO sagatavoja, cita starpā balstoties uz agrīnās brīdināšanas un sagatavotības sistēmas (EPS) ietvaros veiktajām 
analīzēm.

turklāt 2013. gada oktobrī tika parakstīts EASO darbības plāns ar bulgāriju, kurā bija iekļauts gan ārkārtas atbalsts, 
gan strukturāli un īpaši pielāgoti pasākumi. Neskarot šo pasākumu dažādo raksturu, visi pasākumi, kuri paredzēti 
bulgārijai un īstenoti 2013. gadā saskaņā ar šo darbības plānu, ir aprakstīti 3.8. sadaļā “ārkārtas atbalsts”. 

Īpašā atbalsta plāns Zviedrijai

pēc Zviedrijas lūguma 2012. gada decembrī tika parakstīts EASO īpašā atbalsta plāns. plāna mērķis bija palī-
dzēt Zviedrijai stiprināt tās patvēruma sistēmu, palielinot to darbinieku skaitu, kuri apguvuši EASO apmā-
cību programmu. tādējādi EASO sniedza Zviedrijai īpašu atbalstu, 2013. gada janvārī un februārī organizējot 
nodarbības pasniedzējiem par diviem EASO moduļiem, t. i., “Iekļaušana” un “Starptautiskās bēgļu tiesības un 
cilvēktiesības”. 

Īpašā atbalsta plāns Itālijai

Itālijas gadījumā lūgumu EASO iesniedza Itālijas iestādes 2012. gada 
7. decembrī. EASO 13. decembrī pieņēma lēmumu sniegt atbalstu Itālijai, lai 
pielāgotu tās patvēruma un uzņemšanas sistēmu pārstrādātajai ES patvē-
ruma tiesību aktu paketei, kā arī balstoties uz apzinātajām vajadzībām un 
Itālijas patvēruma un uzņemšanas sistēmas novērtējumu, tostarp EASO EPS 
pieejamajiem datiem.

EASO īpašā atbalsta plāns Itālijai tika parakstīts 2013. gada 4. jūnijā, un tas 
paredzēja 45 tehniska un operatīva rakstura atbalsta pasākumus, lai palī-
dzētu Itālijai ieviest pārskatītos kEpS tiesiskos instrumentus. 2013. gadā 
septembrī tika panākta vienošanās par plāna grozījumiem, lai tajā iekļautu 
papildu pasākumus. Ir paredzams, ka plānā paredzētie pasākumi tiks īstenoti laikposmā no 2013. gada jūnija līdz 
2014. gada decembrim.

2013. gadā tika izveidotas patvēruma atbalsta grupas, kuru sastāvā bija dalībvalstu un EASO eksperti, lai atbalstītu 
Itāliju tādās jomās kā IVI, analītisko spēju stiprināšana un dublinas sistēma, kvalitātes nodrošināšana patvēruma 
meklētāju uzņemšanas centros, operatīvās procedūras reaģēšanai ārkārtas situācijās un turpmākais pārsūdzības 
instanču atbalsts. kopumā 25 eksperti tika piesaistīti 10 patvēruma atbalsta grupām Itālijā 2013. gadā, lai sek-
mētu īpašā atbalsta plāna īstenošanu.

EASO atbalsta grupas uzsāka darbu 2013. gada septembrī. Atbalsts Itālijai tika sniegts datu vākšanas un analītisko 
spēju stiprināšanas jomā. Šajā sakarā 2013. gada novembrī tika organizēta faktu vākšanas misija un sanāksme. 
2013. gada pēdējā ceturksnī Itālijas lēmumu pieņēmējiem patvēruma jomā tika organizēti trīs video darbsemināri 
par IVI, īpašu uzmanību pievēršot Mali, ganai, Nigērijai un Senegālai — gan teritoriālā, gan centrālā līmenī. EASO 
arī atbalstīja Itāliju, sagatavojot tehnisko ziņojumu par dublinas regulas prasībām attiecībā uz infrastruktūru, dar-
biniekiem un Iekšlietu ministrijas resursiem, kā arī izstrādājot apmācību plānu par DubiNet sistēmu, dublinas 
procedūrām un darba metodēm, strādājot ar neaizsargātām personām. 2013. gada novembrī un decembrī tika 
organizēti trīs tematiski darbsemināri par pārvaldību un dublinas regulas procedūru praktisku īstenošanu.

2013. gada oktobrī tika veikta informācijas apkopošana par patvēruma meklētāju uzņemšanas apstākļiem un 
nepieciešamību konsolidēt uzņemšanas sistēmas kvalitātes standartus. Visbeidzot, kā tika minēts iepriekš 
3.6.3. sadaļā, 2013. gada pēdējā ceturksnī Maltā tika organizēti trīs semināri par profesionālo izaugsmi Itālijas 
tiesnešiem, kuri izskata ar patvērumu saistītas lietas. Semināros tika aplūkot tādi jautājumi kā pierādījumu izvēr-
tēšana un to ticamība, intervēšanas metodes un IVI, īpašu uzmanību pievēršot situācijai Nigērijā.

darbības plāna parakstīšana ar 
Itāliju; Malta, 2013. gada jūnijs.
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3.7.2. Pārvietošana

EASO pasākumi saistībā ar pārvietošanu 2013. gadā, izteikti skaitļos

Divas praktiskās sadarbības ekspertu sanāksmes pārvietošanas jautājumos.
Dalība pirmajā ikgadējā forumā pārvietošanas jautājumos.

balstoties uz faktu vākšanas rezultātiem par pārvietošanu no Maltas, ko EASO veica 2012. gadā, 2013. gada jūnijā 
un novembrī EASO organizēja divas ekspertu sanāksmes, kurās piedalījās Eiropas komisija, dalībvalstis, UNHCR 
un Starptautiskā Migrācijas organizācija (IOM). Šajās diskusijās galvenā uzmanība tika pievērsta praktiskajiem un 
likumdošanas aspektiem saistībā ar vienotu pieeju pārvietošanas jomā, atbalsta materiālu izstrādei par to, kā 
vislabāk izmantot ES finansējumu pārvietošanas vajadzībām, un labas prakses apzināšanai pārvietošanas jomā 
dalībvalstīs, tostarp saistībā ar iekšējās organizācijas sistēmām un uzņemšanas un integrācijas nosacījumiem. 
tika ierosināts izstrādāt īpašus EASO instrumentus pārvietošanas jomā, piemēram, praktisku rokasgrāmatu un 
metodiku.

EASO piedalījās pirmajā ikgadējā forumā pārvietošanas jautājumos, ko 2013. gada septembrī organizēja Eiropas 
komisija. Forumā EASO izklāstīja iespējamo vienoto pieeju pārvietošanas jomā. tikšanās mērķis bija atbalstīt 
dalībvalstis, ļaujot tām apzināt to vajadzības pārvietošanas jomā tuvākajā nākotnē un palīdzot dalībvalstīm saga-
tavot pieprasījumus.

3.7.3. Vidusjūras reģiona darba grupa

EASO pasākumi saistībā ar Vidusjūras reģiona darba grupu 2013. gadā, izteikti skaitļos

Astoņi pasākumi, ko uzticēts veikt EASO Vidusjūras reģiona darba grupas ietvaros.

traģēdija, kas notika 2013. gada 3. oktobrī pie Lampedūzas salas, kad nogrimstot laivai, kurā atradās vairāki simti 
migrantu, gāja bojā vairāk nekā 300 cilvēku, lika ES aktīvi rīkoties, lai palielinātu solidaritāti un savstarpējo atbal-
stu un tādējādi novērstu migrantu bojāeju Vidusjūrā. Uzreiz pēc šā notikuma tika izveidota Vidusjūras reģiona 
darba grupa (TFM), lai censtos atrast konkrētus risinājumus šai problēmai. TFM pulcēja ekspertus no visām dalīb-
valstīm, Eiropas komisijas, Eiropas ārējās darbības dienesta (Eādd), EASO, Frontex, Eiropola, FRA un Eiropas 
Jūras drošības aģentūras (EMSA). pēc apspriedēm 2013. gada 4. decembrī Eiropas komisija pieņēma paziņojumu 
(COM(2013) 869 galīgā redakcija).

EASO pilnībā iesaistījās šajā procesā, piedaloties Eiropas padomes un komisijas sanāksmēs. TFM izstrādāja dažā-
dus darbības virzienus, tostarp astoņus pasākumus, ko uzticēts veikt tieši EASO galvenokārt piecās jomās, tādās 
kā robežu uzraudzības pastiprināšana, lai glābtu cilvēku dzīvības; palīdzība un solidaritāte finansiāla atbalsta ziņā 
tām dalībvalstīm, kurām jātiek galā ar lielu migrantu pieplūdumu; cīņa ar cilvēku tirdzniecību, kontrabandu, kā 
arī organizēto noziedzību; reģionālās aizsardzības un pārcelšanās uzlabošana un likumīgi veidi ieceļošanai Eiropā; 
pasākumi, kas jāīsteno sadarbībā ar trešām valstīm.

No savas puses EASO atbalstīja Eiropas komisijas koordinēto rīcības plānu, uzņemoties veikt vairākus pasākumus. 
Šādi pasākumi cita starpā ietver EASO īstenotās iniciatīvas saskaņā ar aģentūras ārējās darbības stratēģiju. tāpēc 
EASO iekļāva pasākumus, gan īstenojot mobilitātes partnerību ar Maroku un tunisiju, gan ES dialogu ar Jordāniju 
par migrāciju, mobilitāti un drošību, jo īpaši saistībā ar EASO un Frontex EkpI projektu (sk. 3.10.2. sadaļu). EASO 
izrādīja gatavību sniegt atbalstu Lībijai nākotnes dialoga/mobilitātes partnerības kontekstā. Atbilstoši EASO ārējās 
darbības stratēģijai aģentūra varētu nodrošināt apmācību un citus pasākumus kapacitātes palielināšanai, īsteno-
jot reģionālās aizsardzības programmas Jordānijā, Lībijā un tunisijā, kā arī novērtēt, cik noderīga varētu būt datu 
apstrādes izmēģinājuma sistēma, vienlaikus uzlabojot datu apkopošanu, lai ļautu efektīvāk plānot ārkārtas rīcību. 

Viens no galvenajiem TFM mērķiem ir izstrādāt pasākumus, lai novērstu vai nepieļautu, ka personas, kuras nodar-
bojas ar cilvēku tirdzniecību vai migrantu kontrabandu, izmanto bīstamus paņēmienus, organizējot ES ārējo 
robežu nelegālu šķērsošanu.
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3.8. EASO ārkārtas atbalsts

EASO ārkārtas atbalsts 2013. gadā, izteikts skaitļos 

Tiek īstenoti divi darbības plāni (Bulgārijā un Grieķijā).
49 eksperti piesaistīti 25 patvēruma atbalsta grupām Bulgārijā un Grieķijā.
EASO-UNHCR projekts Grieķijā, lai paātrinātu neizskatīto lietu izskatīšanu.
Divas kopīgas EASO un Frontex apmācību iniciatīvas valsts piederības noteikšanai Grieķijā.
Astoņi praktiskās sadarbības semināri Grieķijā (par IVI, statistikas apkopošanu un datu vākšanu, kā arī lēmumu 
pieņemšanu patvēruma jautājumos).
Trīs sanāksmes valstu kontaktpunktiem rīcībai patvēruma jomā. 
Ārkārtas mācības kopā ar Frontex uz Ungārijas un Rumānijas robežas.

EASO 2013. gadā turpināja pilnveidot savu darbību, lai atbalstītu dalībvalstis, kuru patvēruma un uzņemšanas 
sistēmas ir pārmērīgi noslogotas, jo īpaši sniedzot atbalstu bulgārijai un grieķijai un attīstot EASO spēju reaģēt 
ātri un efektīvi ārkārtas situācijās.

3.8.1. Darbības plāns Grieķijai

EASO 2013. gadā turpināja īstenot ārkārtas pasākumus grieķijā atbilstoši 2011. gada aprīlī parakstītā darbības 
plāna noteikumiem. pēc darbības plāna pirmā posma pabeigšanas 2013. gada marta beigās tika panākta vienoša-
nās par otro posmu, lai EASO atbalsta pasākumu sniegšanu pagarinātu līdz 2014. gada 31. decembrim.

darbības plāna I posma mērķis bija samazināt iekavēto darbu skaitu, izveidot ilgtspējīgu un efektīvu patvēruma 
un uzņemšanas sistēmas struktūru, kā arī nodrošināt patvēruma un uzņemšanas procesa kvalitāti. Šis posms tika 
papildināts ar EASO-UNHCR dotāciju nolīgumu (no 2012. gada novembra līdz 2013. gada martam), lai palīdzētu 
grieķijai izskatīt neizskatītās lietas, tostarp apzināt neaktīvās lietas un pieņemt “apturēšanas” lēmumus tajās pār-
sūdzības prasībās, kuras tika uzskatītas par neaktīvām. Atbalsta projekta ietvaros tika apmācīti vairāk nekā 90 
policijas kadeti, kā arī tika sniegts materiāls atbalsts.

pēc grieķijas lūguma 2013. gada sākumā, pamatojoties uz pirmā posma rezultātiem, kā arī saskaņā ar grieķijas 
pārskatīto valsts rīcības plānu migrācijas un patvēruma jomā EASO 2013. gada 7. martā parakstīja darbības plāna 
II posmu (no 2013. gada aprīļa līdz 2014. gada decembrim). Otrais posms paredz īstenot 15 atbalsta pasāku-
mus, tostarp tādās jomās kā apmācība, ilgtspējīgas un efektīvas patvēruma un uzņemšanas procedūras un ES 
finansējums.

No 2013. gada jūnija pilnībā sāka darboties jaunie grieķijas patvēruma dienesti (patvēruma dienests, pirmās 
uzņemšanas dienests un apelācijas iestāde). Lai izveidotu jaunās iestādes, bija nepieciešams apmācīt jaunus atbil-
dīgus darbiniekus un stiprināt administratīvo kapacitāti (piem., attiecībā uz kvalitāti, IVI, statistiku u. c.). EASO, kas 
šo procesu atbalstīja jau kopš darbības uzsākšanas 2011. gadā, pielika īpašas pūles, lai jauno dienestu darbiniekus 
apmācītu atbilstoši EASO apmācību programmai.

īpaša uzmanība 2013. gadā tika pievērsta tam, lai palielinātu spēju apstrādāt datus un iztaujāt cilvēkus aktīvajās 
pārsūdzību lietās. Līdz 2013. gada aprīlim EASO palīdzēja izveidot 10 papildu apelācijas un īpašās komitejas, kuras 
papildināja 10 jau esošās komitejas.

papildus apmācībām 2013. gada septembrī un novembrī tika organizētas divas praktiskās sadarbības sanāksmes, 
lai palīdzētu grieķijai izveidot IVI datubāzi, kā arī sniegtu atbalstu statistikas datu apkopošanas un analizēšanas 
jomā. turklāt EASO organizēja trīs darbseminārus par noteikšanas procedūru, lēmumu pieņemšanu un IVI izman-
tošanu pirmajā un otrajā instancē jauno komiteju locekļiem, kuriem uzticēts tikt galā ar iekavētajiem darbiem. 
divi specializēti papildu darbsemināri tika organizēti apelācijas iestādes ekspertiem referentiem, bet viens padzi-
ļinātas apmācības darbseminārs tika rīkots apelācijas komisiju locekļiem. 

patvēruma dienestam un apelācijas iestādei tika iesniegts stratēģisks plāns par izmēģinājuma programmas izs-
trādi, lai izvērtētu interviju ierakstus un to atšifrējumus.
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EASO sniedza atbalstu arī saistībā ar ES finansējumu, lai uzlabotu ES finansējuma līdzekļu, jo īpaši Eiropas bēgļu 
fonda, apgūšanas kapacitāti un optimizāciju. turklāt EASO dalījās pieredzē, lai atbilstoši jaunajai daudzgadu 
finanšu shēmai izveidotu jauno patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (AMIF).

Visbeidzot, atbilstoši sadarbības nolīgumam starp EASO un Frontex abas aģentūras 2013. gada aprīlī un novembrī 
sarīkoja pirmo kopīgo izmēģinājuma apmācību programmu par valsts piederības noteikšanu. Šī kopīgā apmācību 
programma palīdzēja padarīt patvēruma procedūru pieejamāku visiem migrantiem, kuri uzturas grieķijā (tostarp 
pierobežas apgabalos).

Ņemot vērā visus darbības plāna ietvaros īstenotos pasākumus, 2013. gadā kopumā 18 patvēruma atbalsta gru-
pām grieķijā tika piesaistīti 34 eksperti.

3.8.2. Darbības plāns Bulgārijai

bulgārija 2013. gada 14. oktobrī lūdza EASO atbalstu lielā patvēruma meklētāju (jo īpaši no Sīrijas) skaita pieau-
guma dēļ. EASO darbības plāns bulgārijai tika parakstīts 2013. gada 17. oktobrī, lai sniegtu tehnisku un operatīvu 
palīdzību bulgārijai līdz 2014. gada septembra beigām. plāna mērķis ir palīdzēt bulgārijai tikt galā ar lielo patvē-
ruma meklētāju pieplūdumu, vienlaikus uzlabojot un nostiprinot bulgārijas patvēruma un uzņemšanas sistēmu 
kEpS instrumentu īstenošanas kontekstā. 

EASO bulgārijas atbalstam īstenotie pasākumi iedalās trīs kategorijās, proti, darbības atbalsts, institucionālais 
atbalsts un horizontālais atbalsts. 2013. gadā tika izveidotas apvienotas patvēruma atbalsta grupas un ekspertu 
komandas, kurās ietilpa EASO eksperti, dalībvalstu eksperti un bulgārijas amatpersonas, un to izveide turpināsies 
arī 2014. gadā. Šīs komandas nodrošina šādu atbalstu, proti, jaukto migrācijas plūsmu agrīno apzināšanu un 
sākotnējo reģistrēšanu, patvēruma meklētāju provizorisku reģistrēšanu un informācijas nodošanu par nepavadī-
tām nepilngadīgām personām un neaizsargātām personām attiecīgiem patvēruma dienestiem, kā arī palīdzību 
lēmumu pieņemšanā patvēruma jautājumos. Atbilstoši darbības plānam EASO arī nodrošina apmācību bulgārijas 
amatpersonām un veicina IVI kapacitātes palielināšanu, organizē tematiskus seminārus un sniedz konsultācijas 
tehniskos jautājumos. tas ietver stratēģijas izstrādāšanu, lai varētu uzņemt vairāk patvēruma meklētāju un labāk 
izmantotu esošās uzņemšanas iespējas. turklāt tiek piedāvāts atbalsts un zināšanas, lai pēc iespējas efektīvāk 
izlietotu ārkārtas atbalsta ietvaros bulgārijai no ES fondiem piešķirtos finanšu līdzekļus. Sofijā 2013. gada 5. 
novembrī notika EASO darbības plāna bulgārijai īstenošanas uzsākšanas sanāksme.

tūlītējo atbalsta pasākumu ietvaros 2013. gadā tika apzināta patvēruma 
procesa kārtība, iesakot pakāpeniskus risinājumus saistībā ar bulgārijas 
reģistrācijas, patvēruma un uzņemšanas procedūrām, kā arī tika sniegta 
palīdzība, veicot sākotnēju patvēruma meklētāju reģistrāciju dažādos 
uzņemšanas centros. Šajā sakarā tika izstrādāta rokasgrāmata par reģistrā-
cijas procesu. 

Ņemot vērā visus darbības plāna ietvaros īstenotos pasākumus, kopumā 
2013. gadā septiņām patvēruma atbalsta grupām bulgārijā tika piesaistīti 
15 eksperti.

3.8.3. Gatavība sniegt ārkārtas atbalstu

EASO 2013. gadā turpināja attīstīt spēju ātri reaģēt ārkārtas situācijās un, saņemot lūgumus, sniegt atbalstu.

pirmkārt, EASO organizēja trīs sanāksmes valstu kontaktpunktiem rīcībai patvēruma jomā, lai pārrunātu profilus 
un veidu, kā visefektīvāk reaģēt uz operatīvā atbalsta pieprasījumiem un iesaistīt dalībvalstu ekspertus EASO ope-
ratīva atbalsta sniegšanā. 

Otrkārt, 2013. gadā EASO sagatavoja trīs rokasgrāmatas iekšējai EASO lietošanai par operatīvās darbības adminis-
trēšanu un patvēruma atbalsta grupās nodarbināto ekspertu atlīdzību. 

darbības plāna parakstīšana ar 
bulgāriju; bukareste, 2013. gada 
7. oktobris.
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bez tam 2013. gada vasarā EASO organizēja mācību treniņu ārkārtas atbalsta sniegšanā. treniņš notika Fron-
tex ātrās reaģēšanas operācijas (“rEX 2013”) ietvaros Ungārijas un rumānijas pierobežas apgabalos ar Serbiju. 
Šajās kopīgajās mācībās tika pārbaudīta EASO spēja izveidot patvēruma atbalsta grupas un to izveidošanas norise 
situācijās, kad kāda no dalībvalstīm saskaras ar lielu migrantu pieplūdumu, kā arī ES solidaritāte patvēruma jomā 
un praktiskā EASO, Frontex un ES dalībvalstu sadarbība. ātrās reaģēšanas operācijas mērķis bija modelēt apstāk-
ļus, kad saasinās situācija Ungārijas un rumānijas teritorijā, precīzāk Ungārijas un rumānijas pierobežas apgaba-
los ar Serbiju, kur bija paredzams liels migrantu un potenciālo starptautiskās aizsardzības saņēmēju pieplūdums. 
EASO izveidoja patvēruma atbalsta grupas, kuru sastāvā ietilpa eksperti, kas specializējušies starptautiskās aizsar-
dzības vajadzību noteikšanā jauktās migrācijas plūsmās, kā arī eksperti, kuri strādā ar patvēruma meklētājiem ar 
īpašām vajadzībām.

3.9. EASO atbalsts informācijas un analīzes jomā

EASO atbalsts informācijas un analīzes jomā 2013. gadā, izteikts skaitļos

Uzsākta EPS II posma īstenošana.
Pārskats par statistikas praksi Eiropā.
Gada pārskats par situāciju patvēruma jomā ES 2012. gadā.
Trīs ceturkšņa ziņojumi par situāciju patvēruma jomā.
12 ikmēneša ziņojumi par situāciju patvēruma jomā (tikai ES). 

3.9.1. Agrīnās brīdināšanas un sagatavotības sistēma 

EASO 2013. gadā turpināja agrīnās brīdināšanas un sagatavotības sistēmas (EPS) izstrādi ciešā sadarbībā ar Eiro-
pas komisiju (Iekšlietu ģenerāldirektorātu un Eurostat), Frontex, UNHCR un citiem partneriem, nodrošinot, ka 
aģentūras darbība notiek saskaņā ar pastāvošo datu vākšanas sistēmu patvēruma jomā. Februārī EASO izveidoja 
trīs galvenos EPS procesa posmus, proti, noteica, kā darbojas dalībvalstu patvēruma sistēmas un kā statistikas dati 
par patvēruma meklētājiem tiek paziņoti Eurostat; definēja, kuri ir svarīgākie un efektīvākie rādītāji, kas varētu 
sniegt visaptverošu pārskatu (sākot no piekļuves patvēruma procedūrām, līdz atpakaļatgriešanai un integrācijai) 
par kEpS praktisko darbību atbilstošos termiņos; kā arī izveidoja statistikas nodrošināšanas grupu (GPS), kurā 
ietilpst dalībvalstu izvirzītie pārstāvji, lai tie darbotos kā to kontaktpunkti, kuri atbild par to, lai statistikas dati, kas 
attiecas uz patvēruma meklētājiem, būtu kvalitatīvi un aktuāli.

EASO 2013. gada aprīlī rīkoja pirmo GPS sanāksmi, kurā tika apspriests priekšlikums izmantot 22 visaptverošus 
rādītājus. Šo rādītāju mērķis ir sniegt datus par visiem kEpS praktiskās darbības galvenajiem aspektiem. EASO 
2013. gada vasarā ciešā sadarbībā ar citām Eiropas iestādēm, kas apstrādā datus patvēruma jomā (t. i., Iekšlietu 
Ģd, Eurostat un Frontex), sagatavoja anketu, lai izveidotu vienotu ES pieeju. Šim nolūkam valstīm tika lūgts sniegt 
informāciju par dažādām ieinteresētajām organizācijām vienotā formātā. pamatojoties uz veikto aptauju, EASO 
sagatavoja ziņojumu ar nosaukumu “EPS — pārskats par statistikas praksi Eiropā”. Šajā pirmajā visaptverošajā 
pārskatā par pašreizējo statistikas datu vākšanas praksi patvēruma jomā ES dalībvalstīs un asociētajās valstīs tika 
secināts, ka datu apkopošanas un ziņojumu iesniegšanas prakse ES ir ļoti atšķirīga. Šīs atšķirības nosaka gan atšķi-
rīgā ES acquis patvēruma jomā un regulas par migrācijas statistiku interpretācija, gan valstu patvēruma sistēmu 
uzbūves un ziņošanas prakses specifika. 2013. gada decembrī tika publicētas jaunas Eurostat pamatnostādnes.

Atbilstoši pakāpeniskai pieejai 2013. gada novembrī EASO uzsāka EPS II posma īstenošanu, t. i., nākamo posmu 
EASO statistiskās analīzes darba izvēršanā, balstoties uz pašreizējo datu vākšanas praksi EASO analītisko produktu 
(ikmēneša un ceturkšņa ziņojumu) vajadzībām. Otrajā posmā galvenā uzmanība ir pievērsta pirmajai instancei, 
un tas paredz datu vākšanu atbilstoši četriem rādītājiem (pieteikumi, atsaukumi, lēmumi un izskatāmās lietas). 
tika izstrādāta un dalībvalstīm nosūtīta rokasgrāmata par to, kā interpretēt rādītāju definīcijas, bet GPS locekļiem 
tika organizēts apmācību kurss un apspriede, lai veicinātu vienotu izpratni. Ikmēneša datu vākšana tika uzsākta 
2014. gada 1. aprīlī. 

papildus “gada ziņojumam par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savienībā 2012. gadā”, kas aprakstīts nākamajā 
sadaļā, EASO 2013. gadā uzsāka gatavot ceturkšņa un ikmēneša ziņojumus par situāciju patvēruma jomā, kuri 
ļauj regulāri analizēt tendences saistībā ar starptautiskās aizsardzības pieteikumiem galvenajās izcelsmes valstīs, 
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pieteikuma iesniedzēju profilu un valstīm, kurās pieteikumi tika iesniegti, kā arī ļauj padziļināti analizēt situā-
ciju, piemēram, Eritrejā, krievijā, Sīrijā vai rietumbalkānu valstīs, kuras pelna īpašu uzmanību. EASO 2013. gadā 
sagatavoja trīs ceturkšņa ziņojumus(5) un 12 ikmēneša ziņojumus (vienīgi ES) par situāciju patvēruma jomā. tika 
iegādāta modernāka statistikas un kartogrāfijas programmatūra, kā arī darbinieki tika apmācīti ar to rīkoties, lai 
pilnveidotu analīzes veikšanas iespējas un datu vizualizāciju.

3.9.2. Gada ziņojums par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savienībā

EASO 2013. gada jūnijā sagatavoja savu otro gada ziņo-
jumu par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savienībā 
2012. gadā(6).

“gada ziņojums par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savie-
nībā 2012. gadā” sniedza visaptverošu pārskatu par situāciju 
patvēruma jomā Eiropas Savienībā, apskatot starptautiskās 
aizsardzības pieteikumu iesniedzēju plūsmas uz ES, anali-
zējot datus par iesniegtajiem pieteikumiem un pieņemta-
jiem lēmumiem, kā arī izvirzot priekšplānā dažas svarīgākās 
starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju izcelsmes 
valstis 2012. gadā.

EASO gada ziņojums kalpoja arī par noderīgu instrumentu 
valstu un ES politikas veidotājiem, palīdzot noteikt jomas, 
kurās visvairāk ir nepieciešami uzlabojumi (un kurām EASO 
un citām galvenajām ieinteresētajām pusēm tādējādi vaja-
dzētu turpmāk pievērsties) atbilstoši aģentūras izvirzītajam 
mērķim uzlabot kEpS kvalitāti, konsekvenci un efektivitāti.

Attiecībā uz metodiku 2013. gada februārī EASO ieviesa 
jaunu pieeju, kas balstīta uz pieredzi, kura gūta un atspogu-
ļota EASO pirmajā gada ziņojumā par situāciju patvēruma 
jomā ES 2011. gadā. Jaunā metodika iekļāva paziņojumu par 
principiem un standarta satura rādītāju, kā arī informāciju 
par procedūru, kā veicama dalībvalstu, Eiropas komisijas un 
pilsoniskās sabiedrības sniegtās informācijas apkopošana un apstrāde, piemērota laika izvēle un konsultācijas.

3.9.3. EASO atbalsts trešām valstīm

EASO atbalsts trešām valstīm 2013. gadā, izteikts skaitļos

Trīs valstīs (Jordānijā, Marokā un Tunisijā) izmantots EASO Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments 
(EKPI).
Pieņemta EASO ārējās darbības stratēģija.
Notikušas divas praktiskajai sadarbībai veltītas sanāksmes (KEPS ārējā dimensija un pārcelšanās).
Dalība trīs sanāksmēs par ES mobilitātes partnerību ar Maroku un Tunisiju un par ES un Jordānijas dialogu par 
migrāciju, mobilitāti un drošību.
Dalība Prāgas procesā.
Ekspertu dalība divos TAIEX darbsemināros bēgļu tiesību tiesnešiem.

Iekšējā un ārējā dimensija migrācijas un patvēruma jomā ir cieši saistītas. Migrācijas un patvēruma jautājumus 
nevar efektīvi risināt, neņemot vērā sadarbību ar trešām valstīm.

(5) Ceturkšņa ziņojumi par situāciju patvēruma jomā pieejami tīmekļa vietnē: http://easo europa eu/asylum-trends-analysis/quarterly-report.
(6) Ziņojums pieejams tīmekļa vietnē: http://easo europa eu/asylum-documentation/easo-publication-and-documentation.

http://easo.europa.eu/asylum-trends-analysis/quarterly-report/
http://easo.europa.eu/asylum-documentation/easo-publication-and-documentation/
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EASO 2013. gada novembrī pieņēma ārējās darbības stratēģiju(7), atzīstot svarīgo lomu, kāda aģentūrai jāuzņe-
mas saistībā ar kEpS ārējo dimensiju. tomēr savas darbības pirmajos gados EASO galveno uzmanību pievērsa 
kEpS īstenošanai ES, izstrādājot praktiskās sadarbības instrumentus. ārējās dimensijas stratēģija noteica pieeju 
un vispārējo regulējumu, kura ietvaros EASO turpinās strādāt saistībā ar kEpS ārējo dimensiju. turklāt tika preci-
zēta EASO loma kEpS ārējās dimensijas ietvaros, darbības pamatprincipi, īstenošanas metodika un ģeogrāfiskās 
prioritātes, kā arī EASO ārējās darbības veidi. kā EASO ārējās darbības galveno mērķi var definēt vēlmi stiprināt 
patvēruma un uzņemšanas kapacitāti trešās valstīs, lai labāk aizsargātu patvēruma meklētājus, atvieglotu bēgļu 
no trešām valstīm pārcelšanos uz ES dalībvalstīm un sadarbotos ar trešām valstīm jautājumos, kas saistīti ar EASO 
pienākumiem un darbību. EASO ārējā darbība ir saskaņota ar vispārējo ES ārējo attiecību politiku un prioritātēm, 
jo īpaši ar Vispārējo pieeju migrācijai un mobilitātei (VpMM), Eiropas kaimiņattiecību politiku (Ekp) un ES paplaši-
nāšanās stratēģiju, un tā tiek īstenota atbilstoši EASO regulai. EASO ārējā darbība var izpausties vienā vai vairākos 
šādos veidos, proti, kā atbalsts reģionālās aizsardzības programmu īstenošanai vai citu pasākumu īstenošanai, lai 
ieviestu trešās valstīs ilgtspējīgus risinājumus; kā EASO apmācību nodrošināšana kompetentām iestādēm trešās 
valstīs; kā koordinatora lomas uzņemšanās, izstrādājos praktisku rīcību sadarbībā ar Eiropas komisiju un attiecī-
gām partnerinstitūcijām, lai atvieglotu dalībvalstīm veikt bēgļu pārcelšanos; kā atbalsts trešo valstu patvēruma 
un uzņemšanas sistēmu kapacitātes paaugstināšanai; kā ar politiku saistīta ieguldījuma un konsultāciju sniegšana 
dalībvalstīm, Eiropas komisijai un Eādd par situāciju patvēruma jomā un vajadzībām trešās valstīs.

Atbilstoši šai ārējās darbības stratēģijai EASO izstrādāja pasākumus pārcelšanās un kapacitātes paaugstināšanas 
jomā trešās valstīs.

3.9.4. Pārcelšanās 

pamatojoties uz pirmo semināru par ES pārcelšanās politiku, kas notika 2012. gadā, EASO 2013. gada novembrī 
organizēja praktiskās sadarbības sanāksmi par pārcelšanās jautājumiem. Sanāksmes laikā bija iespēja pārrunāt 
nākotnes plānus attiecībā uz ES finansējumu AMIF ietvaros, kā arī iespējamās kopīgās atlases misijas. EASO iero-
sināja izveidot pārcelšanās speciālistu tīklu, kurā ietilptu pārstāvji no ES dalībvalstīm un asociētajām valstīm, Eiro-
pas komisijas, UNHCR, IOM un galvenajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas darbojas šajā jomā.

turklāt EASO aktīvi iesaistījās gadskārtējās trīspusējās konsultācijās pārcelšanās jautājumos (ATCR), ko organizēja 
UNHCR un kuras notika 2013. gada jūlijā. galvenie apspriestie jautājumi bija pārcelšanās globālā skatījumā, prio-
ritātes un mērķi pārcelšanās jomā 2014. gadam, kā arī daudzgadu saistības.

3.9.5. Ārējā dimensija un trešo valstu kapacitātes palielināšana

EASO turpināja attīstīt darbību ārējā dimensijā, koordinējot informācijas apmaiņu un pasākumus kEpS ārējās 
dimensijas kontekstā. EASO meklēja sadarbības iespējas tehniskos jautājumos ar trešo valstu kompetentajām 
iestādēm, vienojoties ar Eiropas komisiju un VpMM ietvaros.

EASO 2013. gada oktobrī organizēja praktiskās sadarbības darbsemināru par EASO lomu kEpS ārējā dimensijā. 
Saistībā ar kapacitātes palielināšanu trešās valstīs EASO 2013. gada februārī piedalījās ES un Jordānijas dialogā 
par migrāciju, mobilitāti un drošību, bet 2013. gada septembrī apmeklēja sanāksmi, kas bija veltīta ES un Maro-
kas mobilitātes partnerībai. turklāt 2013. gada novembrī notika ES un tunisijas mobilitātes partnerībai veltīta 
sanāksme.

EASO 2013. gada decembrī EkpI ietvaros parakstīja dotācijas nolīgumu ar Eiropas komisiju (Attīstības un sadarbī-
bas ģenerāldirektorātu — EuropeAid) par kopīgu projektu ar Frontex, kura mērķis bija sniegt atbalstu, lai paaug-
stinātu attiecīgo iestāžu kapacitāti Jordānijā, Marokā un tunisijā. Atbilstoši sadarbības nolīgumam starp EASO un 
Frontex un saskaņā ar visaptverošu pieeju migrācijas, patvēruma un robežu pārvaldības jomā Frontex piekrita 
piedalīties projekta īstenošanā. tika apstiprināts, ka projekts ar nosaukumu “Jordānijas līdzdalības veicināšana 
EASO darbā un tunisijas un Marokas līdzdalības veicināšana EASO un Frontex darbā” tiks īstenots 18 mēnešu laikā, 
paredzot tam budžetu aptuveni EUr 1 miljona apmērā.

(7) Stratēģija pieejama tīmekļa vietnē: http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-Action-Strategy.pdf

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-Action-Strategy.pdf
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bez tam kopš 2012. gada EASO arī līdzdarbojas projektā “kvalitāte un apmācības par patvēruma procesiem”, kas 
tiek īstenots prāgas procesa speciālās iniciatīvas ietvaros. Aģentūra 2013. gadā turpināja centienus, lai ES aus-
trumu kaimiņvalstīs un turcijā īstenotu EASO apmācību programmu.

turklāt 2013. gadā EASO nolēma atbalstīt UNHCR projektu “patvēruma sistēmu kvalitātes iniciatīva Austrumei-
ropā un dienvidkaukāzā”, nodrošinot apmācības šā reģiona valstīm atbilstoši EASO apmācību programmai, tostarp 
ļaujot pārtulkot atsevišķus moduļus krievu valodā.

turklāt, kā minēts 3.6.3. sadaļā, ES paplašināšanās politikas kontekstā EASO piedalījās divos TAIEX instrumenta 
darbsemināros. 2013. gada aprīlī Skopjē (bijušajā dienvidslāvijas Maķedonijas republikā) bēgļu tiesību tiesne-
šiem notika darbseminārs par reģionālo sadarbību, bet 2013. gada maijā Sarajevā (bosnijā un Hercegovinā) tika 
organizēts vēl viens darbseminārs par IVI izmantošanas paraugpraksi patvēruma procedūrās reģionā. 
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4. EASO struktūra un tīkls
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4.1. Valde

EASO valde 2013. gadā, izteikta skaitļos 

31 loceklis un novērotājs.
Četras valdes sanāksmes.
Pieņemti četri plānošanas dokumenti (daudzgadu darba programma 2014.–2016. gadam, darba programma 
2014. gadam, daudzgadu personāla politikas plāns 2014.–2016. gadam un budžets 2014. gadam).
Pieņemti divi pārskati (gada pārskats par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savienībā 2012. gadā un EASO 
2012. gada darbības pārskats).
• Pieņemti trīs valdes lēmumi. 
• Pieņemts sadarbības nolīgums starp EASO un UNHCR.

Valde ir EASO pārvaldības un plānošanas struktūra. 2013. gadā tās sastāvā bija 31 loceklis un novērotājs (viens 
loceklis no katras dalībvalsts, izņemot dāniju, kura ir aicināta piedalīties sanāksmēs novērotājas statusā, divi 
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Eiropas komisijas pārstāvji un viens UNHCR pārstāvis bez balsstiesībām). Valde 2013. gadā ievēlēja jaunu priekš-
sēdētāju un priekšsēdētaja vietnieku. bez tam pārstāvji no asociētajām valstīm (Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģi-
jas un Šveices) tika uzaicināti apmeklēt valdes sanāksmes kā novērotāji. piedalīties valdes sanāksmēs būtisku 
jautājumu izskatīšanā tika uzaicināti arī Frontex pārstāvji, jo īpaši saistībā ar situāciju patvēruma jomā Eiropas 
Savienībā, agrīnās brīdināšanas un sagatavotības sistēmu (EPS) un situāciju grieķijā.

Valde 2013. gadā efektīvi veica savus pienākumus, tostarp oficiāli pieņemot 
šādus dokumentus un lēmumus:

• daudzgadu darba programmu 2014.–2016. gadam;
• darba programmu 2014. gadam;
• daudzgadu personāla politikas plānu 2014.–2016. gadam (ievērojot Eiro-

pas komisijas atzinumu);
• EASO budžetu 2014. gadam;
• EASO un UNHCR sadarbības darba kārtību;
• 2013. gada 13. jūnija valdes lēmumu Nr. 18, ar ko pieņem atzinumu par 

EASO 2012. gada galīgajiem pārskatiem;
• 2013. gada 16. septembra valdes lēmumu Nr. 19 par EASO grāmatveža 

deklarāciju;
• 2013. gada 7. decembra valdes lēmumu Nr. 20 par EASO finanšu noteikumiem.

turklāt valde regulāri apmainījās ar viedokļiem par situāciju patvēruma jomā ES, īpašu uzmanību pievēršot Sīrijai, 
Vidusjūras reģionam, krievijas Federācijai un rietumbalkānu valstīm. Valde arī pārrunāja jaunās patvēruma tie-
sību aktu paketes operatīvo īstenošanu un nākamo tieslietu un iekšlietu daudzgadu programmas veidošanu pēc 
tam, kad 2014. gadā būs noslēgusies Stokholmas programma. Valde apsprieda progresu saistībā ar EASO atbalsta 
pasākumu īstenošanu bulgārijā, grieķijā, Itālijā un Zviedrijā. īpaša uzmanība arī tika pievērsta apmācībai un pro-
fesionālai izaugsmei, tostarp jaunajam apmācību plānam saistībā ar kvalitātes vadības procesiem, kā arī IVI un 
IVI tīkla pieejas izstrādei. Attiecībā uz EPS valde ir panākusi vienošanos par procesa II posmu un saņēmusi ikmē-
neša un ceturkšņa ziņojumus par situāciju patvēruma jomā. Valde arī apstiprināja EASO ārējās rīcības stratēģiju. 
Attiecībā uz iekšējo revīziju valde piekrita Iekšējās revīzijas dienesta darba plānam 2013. gadam un apstiprināja 
stratēģisko iekšējās revīzijas plānu 2014.–2016. gadam.

4.2. Sadarbība ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi 
un Eiropas Komisiju 

EASO sadarbība ar Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju 2013. gadā, izteikta 
skaitļos

Regulāras divpusējas sanāksmes ar Komisiju.
Komisijas īstenots iekšējais novērtējums.
Pieci pasākumi ar Eiropas Parlamentu.
Dalība 13 Eiropas Savienības Padomes sanāksmēs.

kā neatkarīga ES aģentūra EASO darbojas ES politikas un institucionālajos ietvaros. tādējādi aģentūrai ir jāatskai-
tās Eiropas parlamentam, padomei un komisijai par veikto darbu un pieejamo resursu izlietojumu, kā arī jāsniedz 
uz faktiem balstīts ieguldījums kEpS izstrādē. EASO 2013. gadā cita starpā iesniedza Eiropas parlamentam, pado-
mei un komisijai savu gada darba programmu, gada pārskatu par situāciju patvēruma jomā ES, gada darbības 
pārskatu un galīgo pārskatu.

Sadarbība ar Eiropas komisiju izpaudās kā divpusējas Eiropas komisijas un EASO sanāksmes dažādos līmeņos. 
turpinājās strukturēta sadarbība ar komisiju tās EASO valdes oficiālās locekles statusā. 

tā kā EASO un Iekšlietu ģenerāldirektorāts ir partnerinstitūcijas, abu iestāžu attiecības bija pastāvīgas. EASO strā-
dāja ciešā sadarbībā ar Iekšlietu Ģd, risinot administratīvus un ar politiku un darbību saistītus jautājumus. Aģentū-
ras darbības ietvaros īpaša uzmanība tika pievērsta pārstrādātās dublinas regulas 33. pantā noteiktā mehānisma 

10. EASO valdes sanāksme; Malta, 
2013. gada 4. un 5. februāris.
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ieviešanai saistībā ar bēgļu pārvietošanu ES robežās, tostarp EASO piedaloties ikgadējā forumā par pārvietoša-
nas jautājumiem, Vidusjūras reģiona darba grupai, apmācību un kvalitātes uzlabošanas procesiem, nepavadītām 
nepilngadīgām personām, IVI, operatīvajam atbalstam bulgārijai, grieķijai un Itālijai; kā arī kEpS ārējai dimensijai. 
EASO arī novērotāja statusā apmeklēja dažādu kontaktkomiteju sanāksmes par pārstrādāto ES tiesību aktu patvē-
ruma jomā transponēšanu un piemērošanu. turklāt EASO ar Eiropas komisiju un Eiropas Migrācijas tīklu (EMt) 
saskaņoja procesus, kas saistīti ar attiecīgo gada ziņojumu sagatavošanu par situāciju patvēruma jomā. EASO 
2013. gadā piedalījās attiecīgajās EMt sanāksmēs.

bez tam Eiropas komisija veica EASO ieguldījuma novērtējumu praktiskajā sadarbībā patvēruma jomā un kEpS 
īstenošanā 2013. gadā to pasākumu ietvaros, kas iekļauti paziņojumā par stiprinātu ES iekšējo solidaritāti patvē-
ruma jomā. Iekšējais novērtējums tika pabeigts 2013. gada decembrī, bet 2014. gadā tika sagatavoti secinājumi.

EASO 2013. gadā arī izveidoja ciešāku sadarbību ar citiem ģenerāldirektorātiem un komisijas dienestiem, piemē-
ram, Attīstības un sadarbības Ģd EuropeAid, īstenojot EKPI projektu, kas minēts 3.10.2. sadaļā, un Eurostat sais-
tībā ar datu vākšanu patvēruma jomā. 2013. gadā notika regulāra administratīvā sadarbība ar budžeta Ģd saistībā 
ar budžeta un finanšu jautājumiem un ar Cilvēkresursu un drošības Ģd saistībā ar cilvēkresursiem. turklāt EASO 
kopā ar Eādd strādāja pie EASO ārējās darbības stratēģijas izstrādes un gatavojās EkpI projekta īstenošanai ar 
Jordāniju, Maroku un tunisiju.

Sadarbības ietvaros ar Eiropas parlamentu aģentūra 13. martā piedalījās 
prezentācijā ar nosaukumu “racionāla diskusija par imigrāciju un migrā-
ciju ES”. Jūlijā EASO nolasīja lekciju par pārvietošanu ES iekšienē. turklāt 
2013. gada septembrī EASO iesniedza pilsoņu brīvības, tieslietu un iekš-
lietu komitejai (LIBE) “gada ziņojumu par situāciju patvēruma jomā Eiropas 
Savienībā 2012. gadā” un “EASO 2012. gada darbības pārskatu”. EASO arī 
organizēja LIBE komitejas delegācijas vizīti savā mītnē 2013. gada oktobrī. 
Visbeidzot, tI aģentūru tīkla darbības ietvaros EASO arī piedalījās CEPOL un 
Eiropas parlamenta organizētajā diskusijā par tiesībsargājošo iestāžu apmā-
cības sistēmu. 

Sadarbības ietvaros ar Eiropas Savienības padomi EASO piedalījās 13 padomes sanāksmēs īrijas un Lietuvas pre-
zidentūras vadībā. Cita starpā EASO piedalījās tieslietu un iekšlietu ministru padomes un Imigrācijas, robežu un 
patvēruma jautājumu stratēģiskās komitejas (SCIFA) sanāksmēs. EASO aktīvi piedalījās diskusijās par situāciju 
patvēruma jomā ES (īpašu uzmanību pievēršot Sīrijai un Vidusjūras reģionam), par ES rīcības plānu migrācijas 
spiediena mazināšanai, par kopīgu starptautiskās aizsardzības pieteikumu apstrādi un par pasākumiem Vidusjūras 
reģiona darba grupas ietvaros.

4.3. Sadarbība ar UNHCR un citām starptautiskām organizācijām

EASO sadarbība ar UNHCR un citām starptautiskām un starpvaldību organizācijām 2013. gadā, izteikta 
skaitļos 

Starp EASO un UNHCR parakstīts sadarbības nolīgums.
Kopā ar UNCHR notikušas vairāk nekā 30 divpusējas sanāksmes.
Organizētas divpusējas sanāksmes ar Eiropas Padomi un IOM.
Oficiāla vēstuļu apmaiņa ar Starpvaldību konsultācijām (SVK) par migrācijas, patvēruma un bēgļu 
jautājumiem.
Dalība divās SVK sanāksmēs un četrās Imigrācijas dienestu ģenerāldirektoru konferences (IDĢK) sanāksmēs.

EASO 2013. gadā strādāja ciešā sadarbībā ar UNHCR un attiecīgām starptautiskām un starpvaldību organizācijām, 
piemēram, Eiropas padomi, IOM, IGC un IdĢk.

balstoties uz notiekošo sadarbību, EASO un UNHCR noslēdza sadarbības nolīgumu, kas tika parakstīts 2013. gada 
decembrī. Sadarbības nolīguma mērķis ir izveidot strukturētāku sadarbības ietvaru attiecīgās kopīgā darba jomās, 
radot sinerģiju un veidojot saskaņotākus dažādos EASO un UNHCR īstenotos pasākumus. galvenās sadarbības 
jomas ir apmācība un profesionālā attīstība; paraugprakses un pieredzes apmaiņa par kvalitātes iniciatīvām un 

Eiropas parlamenta delegācija 
apmeklē EASO; Malta, 2013. gada 
29.–30. oktobris.
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dzimumu līdztiesības jautājumiem; IVI; datu un informācijas apkopošana 
un analizēšana; neaizsargātu personu identificēšana; īpašais un ārkārtas 
atbalsts; ārējās dimensijas pasākumi un pārvietošana; kā arī pārcelšanās.

Aģentūra cieši sadarbojās ar UNHCR visās jomās, kurās EASO ir piešķirtas 
pilnvaras. EASO 2013. gadā turpināja stiprināt sadarbību ar UNCHR, kas pie-
dalījās lielākajā daļā EASO sanāksmju. turklāt EASO piedalījās ATCR, kuras 
UNHCR organizēja 2013. gada jūlijā.

Strukturētā sadarbība turpinājās, galvenokārt saistībā ar UNHCR dalību EASO 
valdē kā pārstāvim bez balsstiesībām, kā arī EASO konsultatīvajā forumā un 
citos konsultatīvos pasākumos. turklāt UNHCR uzticēja jaunus uzdevumus 
pastāvīgajam koordinācijas birojam ar EASO, kas atrodas Maltā, tostarp 
izplatīt būtisku informāciju par jautājumiem, kas interesē abas puses.

Bez tam EASO un UNHCR saskaņoja darbību, lai atbalstītu grieķijas patvēruma sistēmu, galvenokārt pamatojoties 
uz nolīgumu par ieguldījumu, ko abas organizācijas parakstīja 2012. gada novembrī, un izmantojot par pamatu 
bulgārijas patvēruma sistēmu.

Ikgadējā augstākās vadības konsultāciju sanāksme notika 2013. gada jūlijā, bet visa gada garumā dažādos līmeņos 
tika organizētas vairāk nekā 30 divpusējas sanāksmes.

Starp EASO un UNHCR notika informācijas apmaiņa, īpašu uzmanību pievēršot situācijai Sīrijā un Vidusjūras 
reģiona valstīs.

kā minēts pārskata 3.10.2. sadaļā, EASO 2013. gadā nolēma atbalstīt UNHCR projektu “patvēruma sistēmu kvali-
tātes iniciatīva Austrumeiropā un dienvidkaukāzā”, nodrošinot apmācības šā reģiona valstīm atbilstoši EASO 
apmācību programmai, tostarp ļaujot pārtulkot atsevišķus moduļus krievu valodā.

EASO arī piedalījās UNHCR vadītajā projektā “reaģējot uz neaizsargātību 
patvēruma jomā”, kurā galvenā uzmanība bija pievērsta tam, kā identifi-
cēt neaizsargātus patvēruma meklētājus, kā noteikt, kādas ir neaizsargātu 
patvēruma meklētāju procesuālās vajadzības un kāds atbalsts viņiem nepie-
ciešams, kā arī apmācībai. EASO strādāja ciešā sadarbībā ar citām attiecīgām 
starptautiskām un starpvaldību organizācijām, kuras darbojas jomās, kas 
saistītas ar EASO darbības jomu. Aprīlī tika organizētas divpusējas sanāks-
mes ar IOM, bet jūnijā ar Eiropas padomi, tostarp arī ar ECt. turklāt EASO 
piedalījās četrās IdĢk sanāksmēs, kurās īpaša uzmanība tika pievērsta situā-
cijai patvēruma jomā ES, prognozēm, agrīnas brīdināšanas sistēmām un 
iekavēto darbu pārvaldībai. Sadarbības ietvaros ar SVk 2013. gada janvārī 
EASO uzsāka oficiālu vēstuļu apmaiņu. tas, savukārt, ļāva izveidot regulē-
jumu ciešākai sadarbībai plānošanas, tehniskās sadarbības un informācijas 
apmaiņas jomās. bez tam 2013. gadā EASO piedalījās arī divās SVk sanāksmēs.

Vēstnieks un IOM ģenerāldirektors 
V. Svings apmeklē EASO; Malta, 
2013. gada 4. novembris.

EASO un UNHCR sadarbības 
nolīguma parakstīšana; Ženēva, 
2013. gada 13. decembris.
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4.4. Sadarbība ar asociētajām valstīm 

EASO sadarbība ar asociētajām valstīm 2013. gadā, izteikta skaitļos

Parafētas četras vienošanās (ar Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici). 

2013. gada februārī notika pēdējā sarunu kārta par vienošanos ar asociētajām valstīm (Islandi, Lihtenšteinu, Nor-
vēģiju un Šveici). EASO piedalījās sarunās novērotājas statusā. Sarunas notika četrās kārtās, un pēdējā sarunu 
kārta tika organizēta 2013. gada februārī. Asociētās valstis parafēja vienošanās tekstu 2013. gada jūnijā, un 
2014. gadā padome nolēma noslēgt vienošanās. 

Sadarbības vienošanās ļaus asociētajām valstīm piedalīties EASO darbā un saņemt EASO atbalstu. turklāt asociēto 
valstu pilsoņi varēs slēgt darba līgumus ar EASO.

4.5. Sadarbība ar ES aģentūrām

EASO sadarbība ar ES aģentūrām 2013. gadā, izteikta skaitļos

Parakstītas sadarbības vienošanās starp EASO un FRA. 
Dalība četrās TI aģentūru tīkla sanāksmēs.
Divas kopīgu EASO un Frontex apmācību iniciatīvas valsts piederības noteikšanai Grieķijā. 
Dalība Frontex ātrās reaģēšanas operācijā uz Rumānijas un Ungārijas robežas.

EASO 2013. gadā strādāja ciešā sadarbībā ar citām ES aģentūrām gan daudzpusēji, gan divpusēji, jo īpaši tieslietu 
un iekšlietu jomā.

ES aģentūru vispārējās koordinācijas ietvaros EASO regulāri piedalījās aģentūru vadītāju un administrāciju vadītāju 
sanāksmēs, kā arī izveidotajās darba grupās, piemēram, izpildes tīkla vai Starpresoru juridiskā tīkla (IALN) darbā. 

Sadarbības ietvaros ar tI aģentūru tīklu 2013. gadā EASO piedalījās trijās tI aģentūru kontaktgrupas sanāksmēs 
un tI aģentūru vadītāju sanāksmē, ko vadīja CEPOL. Aģentūra veica priekšdarbus, lai 2014. gadā pārņemtu tīkla 
vadību. 2013. gadā tI aģentūru tīklā ietilpa CEPOL, EASO, EIGE, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības 
centrs (EMCDDA), Eiropas Aģentūra lielapjoma It sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma 
telpā (eu-LISA), Frontex un FRA. Eiropas komisija, tostarp Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un Eādd 
piedalījās tīkla darbā 2013. gadā. galvenie 2013. gadā apspriestie temati bija apmācību koordinēšana, cilvēkre-
sursu mobilitāte un ārējās attiecības. 

divpusējā līmenī EASO un Frontex turpināja īstenot sadarbības nolīgumu, ko abas aģentūras parakstīja 2012. gadā. 
īpaša uzmanība tika veltīta operatīvās sadarbības koordinēšanai grieķijā, kā arī apmācību koordinēšanai, tostarp 
kopīga apmācību kursa organizēšanai par valsts piederības noteikšanu. 2013. gadā notika daudz intensīvāka 
apmaiņa ar datiem un pētījumiem par tendencēm migrācijas un patvēruma jomā. kā minēts 3.8. sadaļā, EASO 
2013. gada vasarā organizēja mācību treniņu ārkārtas atbalsta sniegšanā, kas notika Frontex ātrās reaģēšanas 
operācijas (“rEX 2013”) ietvaros Ungārijas un rumānijas pierobežas apgabalos ar Serbiju. EASO kā pilntiesīgs 
dalībnieks piedalījās trīs Frontex konsultatīvā foruma sanāksmēs 2013. gadā, bet Frontex apmeklēja EASO konsul-
tatīvā foruma plenārsēdi. Saistībā ar ārējo dimensiju EASO un Frontex piekrita piedalīties EkpI projektā Jordānijā, 
Marokā un tunisijā. Visbeidzot, Frontex pārstāvji bija uzaicināti piedalīties EASO valdes sēdēs, kad tika izskatīti 
konkrēti jautājumi.

Sadarbības ietvaros ar FRA abas aģentūras 2013. gada jūnijā noslēdza sadarbības nolīgumu(8), kas, pamatojoties 
uz esošo sadarbību, aptvēra tādas jomas kā apmācība, kvalitātes atbalsts, operatīvā sadarbība, pētniecība un 
analīze, kā arī horizontālā sadarbība. bez tam FRA piedalījās EASO pasākumos, jo īpaši saistībā ar apmācībām un 
kvalitātes instrumentiem, bet EASO piedāvāja savas zināšanas un atbalstu un piedalījās rokasgrāmatas “Eiropas 
tiesību akti patvēruma, robežu un migrācijas jomā” prezentācijā. 

(8) EASO un FRA sadarbības nolīgums ir pieejams tīmekļa vietnē: http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20130606-EASO-FrA-working-arrangement-FINAL.
pdf

http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20130606-EASO-FRA-working-arrangement-FINAL.pdf
http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20130606-EASO-FRA-working-arrangement-FINAL.pdf
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EASO un Eiropols 2013. gadā izvērsa plašāku esošo sadarbību, jo īpaši EPS jomā, bet CEPOL un EASO turpināja 
sadarboties, veicot apmācību metodikas apmaiņu. EASO un eu-LISA 2013. gadā sāka meklēt divpusējas sadarbī-
bas iespējas, jo īpaši saistībā ar Eurodac pārstrādāto ES patvēruma tiesību aktu kontekstā.

4.6. Konsultatīvais forums un sadarbība ar citām ieinteresētajām 
pusēm

EASO Konsultatīvais forums un sadarbība ar citām ieinteresētām pusēm 2013. gadā, izteikta skaitļos 

Četri ceturkšņa konsultāciju kalendāri.
24 konsultācijas.
Četras sanāksmes (Konsultatīvā foruma plenārsēde un 3 konsultatīvās grupas sanāksmes).

papildus sadarbībai ar ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām, kā arī ar starptautiskām un starpvaldību organizā-
cijām, EASO uztur ciešas attiecības ar citām attiecīgām ieinteresētām pusēm, piemēram, pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām, akadēmiskām aprindām un tiesu un tribunālu locekļu asociācijām. Šā pārskata 3.6.3. sadaļā ir sīki 
aprakstīti 2013. gadā veiktie pasākumi sadarbības ietvaros ar tiesām un tribunāliem patvēruma jomā. 

turklāt konsultatīvais forums veido informācijas apmaiņas un zināšanu 
apkopošanas mehānismu starp EASO un attiecīgām ieinteresētām pusēm. 
balstoties uz 2011. un 2012. gadā gūto pieredzi, 2013. gadā EASO izvērsta 
plašāk konsultatīvā foruma darbība. Atbilstoši EASO konsultatīvā foruma 
darbības plānam, ko pieņēma 2012. gadā, EASO katru ceturksni publicēja 
savu konsultāciju kalendāru un organizēja 24 konsultācijas, tostarp par 
“EASO darba programmu 2014. gadam”, “gada ziņojumu par situāciju 
patvēruma jomā Eiropas Savienībā 2012. gadā” un “EASO 2012. gada darbī-
bas pārskatu”. EASO 2013. gadā arī uzaicināja konsultatīvā foruma locekļus 
sniegt informāciju par galvenajiem kEpS darbības aspektiem un publicēja 
atklātu uzaicinājumu izteikt viedokli, aicinot viņus dalīties pieredzē par savu 
darbību un projektiem, kuri īpaši ietekmē kEpS īstenošanu vietējā, reģio-
nālā, valsts vai Eiropas līmenī.

īpaša uzmanība 2013. gadā tika pievērsta nepavadītu nepilngadīgu personu jautājumam, kad konsultatīvā foruma 
locekļi iesaistījās pārskata sagatavošanā par situāciju vecuma noteikšanas un ģimenes locekļu meklēšanas jomā. 

Apmācību pasākumu ietvaros atkarībā no aplūkojamā jautājuma izvēlēti un uzaicināti piedalīties apmācību atsau-
ces grupā tika daži no konsultatīvā foruma locekļiem. 2013. gadā vismaz vienreiz notika apspriede ar pilsoniskās 
sabiedrības organizācijām saistībā ar konkrētu EASO apmācības moduļu izstrādi, proti, “kEpS”, “Vadītājs”, “dzi-
mums, dzimumidentitāte un seksuālā orientācija”, “patvēruma procedūru direktīva”, “dublinas regula”, “bērnu 
intervēšana”, “Neaizsargātu personu intervēšana” un “Starptautiskās bēgļu tiesības un cilvēktiesības”. 

bez tam 2013. gadā EASO izteica atklātu uzaicinājumu pilsoniskās sabiedrības organizācijām iesaistīties trīs gal-
venajās EASO darbības jomās, t. i., nepavadītas nepilngadīgas personas (vecuma noteikšana un ģimenes locekļu 
meklēšana), EASO apmācību programma (ar atsauces grupas starpniecību) un EASO EPS.

EASO 2013. gadā savā tīmekļa vietnē izveidoja e-konsultāciju platformu. 

EASO 2013. gadā turpināja sadarbību ar akadēmisko aprindu pārstāvjiem, kuri iesaistījās EASO darbā, piedaloties 
dažādos forumos, piemēram, konsultatīvajā forumā, kā arī izstrādājot apmācību nodarbības. EASO pārstāvji pie-
dalījās akadēmisko aprindu pārstāvju organizētās konferencēs un lekcijās par patvēruma jomu un kEpS.

EASO 2013. gada novembrī rīkoja trešo EASO konsultatīvā foruma plenārsēdi, kurā tika apspriesti daudzi un dažādi 
jautājumi, tostarp EASO agrīnās brīdināšanas un sagatavotības sistēma (EPS), EASO darbs grieķijā, EASO kvalitātes 
procesi, EASO situācijas analīze rietumbalkānu valstīs, EASO loma saistībā ar kEpS ārējo dimensiju, kopīga IVI par 
EASO izstrādātajiem produktiem un EASO loma ārkārtas situācijās. Sanāksme beidzās ar paneļdiskusiju par kEpS 

trešais konsultatīvais 
forums; Malta, 2013. gada 
27.–28. novembris. 
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īstenošanu un perspektīvām pēc Stokholmas programmas. Lai iepazītos ar EASO darbu un aģentūras personālu, 
konsultatīvā foruma locekļi arī apmeklēja EASO mītni un piedalījās vairākās EASO darbinieku rīkotās prezentācijās 
par dažādām EASO darbības jomām. 

padomdevēju grupa, kas tika izveidota, lai atbalstītu konsultatīvo forumu tā izveides gaitā un darbības sākum-
posmā, 2013. gadā tikās trīs reizes. Visa gada garumā tās sastāvā bija pieci vecākie eksperti no Eiropas komisijas, 
UNHCR, ECRE, akadēmiskā tīkla “Odysseus Network” un IARLJ.

4.7. EASO organizācija

EASO organizācija 2013. gadā, izteikta skaitļos

71 darbinieks (pieņemti darbā 15 jauni darbinieki). 
EUR 12 miljoni saistību apropriācijās un EUR 10,5 miljoni maksājumu apropriācijās.
Noslēgti 156 līgumi un deviņi daudzgadu pamatlīgumi.
600 jauni biļetenu abonenti, 14 preses relīzes, deviņi biļetenu izdevumi, notikušas 15 intervijas ar preses 
pārstāvjiem un četras preses konferences.
EASO iekšējie un ārējie novērtējumi.

IZPILDDIREKTORS

Vispārējo lietu
un administratīvā

struktūrvienība

Vispārējo lietu
nodaļa

Administratīvā
nodaļa

Informācijas,
dokumentācijas

un analīzes centrs

Informācijas un
dokumentācijas

nodaļa 

IVI nodaļa

Patvēruma
analīzes nodaļa

Operatīvā
atbalsta centrs

Īpašā un
ārkārtas atbalsta

nodaļa

Ārējās dimensijas
un pārcelšanās

nodaļa 

Apmācību, kvalitātes
un zināšanu centrs 

Apmācību
nodaļa

Kvalitātes
nodaļa

Izpildvaras
birojs 

Grāmatvedība,
iekšējās revīzijas

un kontroles nodaļa 
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EASO iekšējās organizatoriskās struktūras augšgalā 2013. gadā atradās izpilddirektors, kas veica savus pienāku-
mus kā EASO likumīgais pārstāvis, kurš cita starpā atbild par EASO administratīvo pārvaldību un darba program-
mas un valdes lēmumu īstenošanu.

2013. gadā izpilddirektoru tieši atbalstīja izpildvaras birojs un četri turpmāk minēto vienību/centru vadītāji, kā arī 
grāmatvedis, proti: 

• Vispārējo lietu un administratīvās struktūrvienības (GAAU);
• Informācijas, dokumentācijas un analīzes centra (CIDA);
• Operatīvā atbalsta centra (COS); 
• Apmācību, kvalitātes un zināšanu centra (CTQE).

Visa 2013. gada laikā izpilddirektors un četri vienību/centru vadītāji sasauca iknedēļas vadības grupas sanāksmes, 
lai novērtētu EASO darbību, organizāciju un panākto progresu un lai apspriestu turpmākos pasākumus.

Neskarot detalizēto informāciju, kas sniegta šā gada darbības pārskata II daļā, pārskats par personālu, budžetu un 
iepirkumiem 2013. gadā bija šāds. 

EASO 2013. gada noslēgumā strādāja 71 darbinieks, tostarp 31 administrators, 13 asistenti, 15 līgumdarbinieki un 
12 norīkotie valstu eksperti.  EASO 2013. gada beigās strādāja divdesmit tautību pārstāvji no dažādām ES dalīb-
valstīm. EASO pieņēma darbā 15 jaunus darbiniekus, bet vairāki konkursi atbilstoši 2013. gada štatu izveidošanas 
plānam noslēdzās tikai nākamā gada sākumā. kas attiecas uz dzimumu līdzsvaru, tad EASO strādā 41 sieviete 
(58 %) un 30 vīrieši (42 %). turklāt 2013. gada septembrī tika ievēlēta pirmā EASO personāla komiteja. Šā gada 
laikā EASO arī oficiāli apstiprināja darba aprakstus un pabeidza ievadkursa izstrādi jaunajiem darbiniekiem.

kas attiecas uz budžetu un tā izpildi, EASO budžets 2013. gadā sākotnēji veidoja EUr 12 miljonus saistību apropri-
ācijās un EUr 9 miljonus maksājumu apropriācijās. budžeta grozījumu rezultātā maksājumu apropriāciju apjoms 
pieauga līdz EUr 10,5 miljoniem. EASO 2013. gada decembrī pieņēma jaunus finanšu noteikumus.

Iepirkumu jomā 2013. gadā EASO turpināja pilnveidot plānošanu, uzraudzību un ziņojumu sagatavošanu par 
iepirkumiem un līgumu slēgšanas procedūru. Aģentūra veiksmīgi īstenojusi iepirkuma plānu 2013. gadam, vei-
cot deviņas atklāta iepirkuma procedūras un 43 sarunu procedūras par iepirkumu. rezultātā tika noslēgti deviņi 
daudzgadu pamatlīgumi un šobrīd turpinās darbs pie 156 līgumiem.

runājot par attiecībām ar presi un komunikāciju, EASO uzlaboja savu tīmekļa vietni, padarot to interaktīvāku, 
pārredzamāku un lietotājam draudzīgāku. turklāt EASO arī izveidoja ciešas attiecības ar attiecīgo mediju organi-
zāciju ietekmīgākajiem pārstāvjiem. EASO 2013. gadā izdeva 14 preses relīzes un deviņus informatīvos biļetenus, 
bez tam 600 jauni abonenti reģistrējās informatīvo biļetenu saņemšanai. Aģentūra sarīkoja 15 intervijas ar preses 
pārstāvjiem un četras preses konferences. tika veikts ikdienas preses izdevumu pārskats un ikdienas preses moni-
torings. EASO 2013. gadā izveidoja savu vizuālo tēlu. tāpat EASO aktīvi izmantoja savu informācijas pastkastīti, 
saņemot vairāk nekā 500 e-pasta pieprasījumus, kā arī uzlaboja iekšējo komunikāciju. Šā gada darbības pārskata 
II daļas 5. sadaļā ir atrodams saraksts ar EASO publikācijām. 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (Ikt) jomā EASO turpināja pilnveidot 2012. gadā izveidoto Ikt infra-
struktūru. Ikt infrastruktūra tika uzlabota, lai atbalstītu operatīvo darbību, jo īpaši saistībā ar EPS un kopējo IVI 
portālu. EASO 2013. gadā veica priekšdarbus, lai izveidotu aktīvu direktoriju un e-pasta sistēmu virtuālajā vidē. 
Sistēmu un pakalpojumu pārvaldība ir novienkāršota, ļaujot elastīgāk plānot un īstenot nākotnes bojājumu un 
traucējumu novēršanas stratēģiju. EASO izveidoja augstas pieejamības sazarotu infrastruktūru savu datubāzu 
pārvaldības sistēmu mitināšanai. tika nodrošināta iespēja rīkot videokonferences un izveidoti termināļu pakalpo-
jumi, lai varētu attālināti piekļūtu EASO sistēmām. Ir ieviesta Ikt politika efektīvai resursu izmantošanai.

Loģistikas jomā EASO īpašu uzmanību pievērsa savu jauno telpu iekārtošanai un aprīkošanai pēc pārcelšanās uz 
tām 2012. gadā. EASO turpināja veikt sava inventāra fizisku pārbaudi un uzskaiti.

dokumentu pārvaldības un datu aizsardzības jomā EASO 2013. gadā izveidoja “datu apstrādes reģistru” un veica 
uzskaiti par personas datu apstrādes darbībām. Iepriekšējās pārbaudes rezultāti par atvaļinājumu pārvaldību, 
iepirkumiem un patvēruma reakcijas rezerves sarakstu tika iesniegti Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājam 



(EdAU). Saistībā ar vairākām EASO darbībām tika sagatavoti paziņojumi par personas datu aizsardzību. tāpat 
2013. gadā tika sagatavota datu aizsardzības inspektora deklarācija un politikas un procedūru grāmata. 

Saskaņā ar IAS un Eiropas revīzijas palātas ieteikumiem EASO ieviesa un turpināja pilnveidot iekšējās kontroles 
sistēmu atbilstoši 2012. gada novembrī pieņemtajiem iekšējās kontroles standartiem. Šajā sakarā veiktie pasā-
kumi ir aprakstīti šā gada darbības pārskata II daļas 1. sadaļā.

4.7.1. EASO iekšējais un ārējais novērtējums

gatavojot paziņojumu par stiprinātu ES iekšējo solidaritāti patvēruma jomā, Eiropas komisija 2013. gadā sagata-
voja novērtējumu par to, kā EASO darbība ir ietekmējusi praktisko sadarbību patvēruma jomā un kEpS. Iekšējais 
novērtējums tika pabeigts 2013. gada decembrī un secinājumi tika pieņemti 2014. gadā.

turklāt valde apstiprināja darba uzdevumu EASO pirmā neatkarīgā novērtējuma veikšanai. Šā ārējā 2014. gadā 
veicamā novērtējuma laikā ir jāizvērtē, kā aģentūras darbība ir ietekmējusi praktisko sadarbību patvēruma jomā 
un kEpS kopumā. Novērtējumā pienācīgi jāņem vērā EASO pilnvaru ietvaros panāktais progress, tostarp jāizvērtē, 
vai ir vajadzīgi papildu pasākumi, lai nodrošinātu, ka solidaritāte pastāv un ka atbildības sadale ar tām dalībval-
stīm, kuras izjūt īpašu spiedienu, ir taisnīga. Novērtējumā arī jānoskaidro, vai būtu jāmaina EASO pilnvaru apjoms, 
tostarp, kādas būs šādu izmaiņu finansiālās sekas, un arī jāpārbauda,   vai vadības struktūra ir piemērota EASO 
pienākumu veikšanai. 

EASO darbība ir jāizvērtē, ņemot vērā šādus konkrētus mērķus, kuri vienlaikus ir arī galvenie vērtēšanas kritēriji, 
proti, ES pievienotā vērtība, ietekme, efektivitāte, lietderība un EASO darba prakse. Neatkarīgais novērtējums 
attieksies uz laika periodu no 2011. gada jūnija līdz 2014. gada jūnijam, un to veiks konkursa kārtībā izvēlēts ārē-
jais līgumslēdzējs.



II dAĻA

1. Apstiprinājuma deklarāciju veidojošie 
komponenti

1.1. Komponents Nr. 1. Vadības veiktais novērtējums

Lai atbalstītu likumību un atbilstību, 2012. gadā tika pieņemti iekšējās kontroles standarti (IkS) efektīvai pārvaldī-
bai, kuri tika īstenoti 2013. gadā, pieņemot procedūras visiem finanšu procesiem. Visi darbinieki, kuru uzdevumos 
ietilpst ar finansēm saistīti jautājumi, ir saņēmuši nepieciešamo apmācību par šīm procedūrām un citiem saistī-
tiem noteikumiem.

Lai gan laba finanšu pārvaldība tiek veicināta kā budžeta īstenošanas noteicošais princips, ekonomijas un efekti-
vitātes līmenis, kāds sasniegts attiecībā uz finanšu darījumiem, ir samērojams ar šo uzdevumu veikšanai norīkoto 
darbinieku pieejamību organizācijas darbības uzsākšanas kontekstā laikposmā kopš finansiālās patstāvības iegū-
šanas, sākot ar 2012. gada 20. septembri.

Aģentūra turpināja attīstīt savu finanšu vadības kultūru, īstenojot IkS un revīzijas iestāžu ieteikumus. tā arī nodro-
šināja un turpina nodrošināt saviem darbiniekiem attiecīgu apmācību.

EASO 2013. gada martā veica pašnovērtējumu saistībā ar IkS ieviešanas statusu, parādot ciešu apņemšanos un 
vēlmi izveidot funkcionējošu iekšējās kontroles vidi.

1.2. Komponents Nr. 2. 2013. gada revīziju rezultāti

1.2.1. Iekšējās revīzijas rezultāti un turpmākās darbības

Iekšējās revīzijas dienests (IAS) apmeklēja EASO no 2013. gada 11. aprīļa līdz 19. aprīlim, lai veiktu pilnu riska 
novērtējumu un ierobežotu IkS pārskatīšanu.

Veicot 2013. gada pilno riska novērtējumu, IAS analizēja EASO galvenos procesus, t. i., gan operatīvo darbību (kas 
saistīta ar aģentūras misiju), gan administratīvo darbību (kas nodrošina operatīvās darbības atbalstu). pamatojo-
ties uz šo riska novērtējumu, IAS izstrādāja stratēģisko iekšējās revīzijas plānu (SIrp) 2014.–2016. gadam, kurā tika 
noteiktas jomas, kurās EASO būtu jāveic mērķtiecīgas darbības, un trīs sfēras, kurām jāpievērš uzmanība nākamo 
revīziju laikā, proti, darbības plānu īstenošana EASO ārkārtas atbalsta ietvaros; apmācību vadība; budžeta izpilde 
un iepirkuma plāna īstenošana. 

Attiecībā uz ierobežoto pārskatu IAS mērķis bija dot izpilddirektoram un valdei neatkarīgu novērtējumu par IkS 
atbilstību un īstenošanas efektivitāti. kopumā tika pārskatīti 16 iekšējās kontroles standarti, kurus valde pie-
ņēma 2012. gada novembrī un kuri ir līdzvērtīgi tiem, ko Eiropas komisija piemēro savām struktūrvienībām un 
pakalpojumiem.

pamatojoties uz ierobežotā pārskata rezultātiem, IAS sagatavoja 18 ieteikumus, no kuriem seši tika novērtēti kā 
“ļoti svarīgi”, bet 12 — kā “svarīgi”. Netika izteikts neviens būtisks iebildums.

IAS atzīmēja, ka kopumā pārskats uzskatāmi demonstrēja, ka EASO ir tiekusies īstenot IkS, ko pierāda jau ieviestās 
prakses un procedūru piemēri, kā arī plānotie kontroles vides uzlabojumi. IAS ieteica oficiāli ieviest šādu praksi 
un procedūras. 
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turklāt IAS atzinīgi novērtēja to, ka EASO 2013. gada martā jau bija veikusi pašnovērtējumu par IkS ieviešanas 
statusu. IAS uzsvēra, ka tas pierāda EASO apņemšanos un vēlmi izveidot funkcionējošu iekšējās kontroles vidi. IAS 
uzskatīja, ka šie centieni ir atzinīgi jānovērtē, ņemot vērā, ka aģentūra ir pavisam nesen uzsākusi darbību un ka 
EASO ieguva finansiālo patstāvību tikai 2012. gada septembrī.

pēc revīzijas 2013. gada aprīlī EASO sagatavoja šādu rīcības plānu, paredzot pasākumus, kuri jāīsteno 2013. un 
2014. gadā.

PRIORITĀTE RĪCĪBAS PLĀNS

Svarīgi Formulēt katras vienības misiju atbilstoši EASO kopējai misiju un darīt šos formulējumus 
zināmus darbiniekiem.

Ļoti svarīgi Nodrošināt, lai visi EASO darbinieki piedalītos mācību/informatīvās nodarbībās par ētiku un 
ka šādas nodarbības notiek regulāri.

Ļoti svarīgi Ieviest procedūru, kas paredz sistemātisku ziņošanu par pārkāpumiem vai nepareizu rīcību, 
tostarp sūdzību iesniegšanas procedūru.

Ļoti svarīgi Izstrādāt vadlīnijas/iekšējos noteikumus krāpšanas un korupcijas novēršanai, kā arī tādas 
juridiskas rīcības novēršanai, kas kaitē Savienības interesēm. 
pieņemt īstenošanas noteikumus valdes lēmumam saistībā ar OLAF.

Ļoti svarīgi Izdot noteikumus par interešu konfliktu pārvaldību valdes locekļiem.
Ļoti svarīgi Ieviest noteikumu, kas paredz, ka EASO darbiniekiem/jaunajiem darbiniekiem ir oficiāli 

jāapstiprina EASO ētikas principu saņemšana un saistības tos ievērot pēc attiecīgām 
apmācību nodarbībām.

Vēlams Ieviest tādas plānošanas pamatelementus, kas būtu balstīta uz darbību un budžetu, lai 
atvieglotu gada plānošanu un cilvēkresursu faktiskā snieguma uzraudzību.

Svarīgi Nodrošināt, ka visi atlases komisijas locekļi paraksta deklarācijas par konfidencialitāti un 
interešu konflikta neesamību pirms atlases procedūras uzsākšanas.

Svarīgi pienācīgi dokumentēt darbinieku atlases un darbā pieņemšanas procesu, tostarp vadības 
uzraudzības un kontroles pasākumus (tas īpaši attiecas uz atlases komisijas lēmumiem un 
darbu, kas jādokumentē pietiekami sīki).

Svarīgi glabāt pierādījumus par vakances izsludināšanas iepriekšēju apstiprinājumu, kā arī visus 
dokumentus, kas attiecas uz pieņemšanu darbā, vienā kopējā failā.

Svarīgi Sagatavot visu darbinieku darba aprakstus un mērķus. Uz dokumentiem jābūt datumam un 
attiecīgā darbinieka parakstam.

Svarīgi Sagatavot un pieņemt trūkstošos pantus civildienesta noteikumu īstenošanai, kā noteikts 
110. pantā.

Ļoti svarīgi katram darbiniekam jāizvirza gada (trIkS) mērķus, kuri atbilst EASO mērķiem, izveidojot 
pamatu ikgadējā snieguma novērtēšanai.

Ļoti svarīgi Izstrādāt iekšējos noteikumus personāla paaugstināšanai amatā un pārklasificēšanai.
Ļoti svarīgi Izstrādāt apmācību un personāla attīstības politiku, tostarp pamatnostādnes tās īstenošanai.
Ļoti svarīgi definēt gada pārvaldības plānu, lai īstenotu darba programmu.
Ļoti svarīgi Ieviest snieguma rādītājus, uz kuriem balstītos gada plānošana, kā arī plāna īstenošanas 

uzraudzība un pārbaude pēc īstenošanas. Iespēju robežās rādītājiem būtu jāatbilst RACER 
kritērijiem.

Ļoti svarīgi Noteikt vienību/nodaļu mērķus.
Ļoti svarīgi Oficiāli noformēt iekšējās ziņošanas sistēmas un ar tām saistītās procedūras, lai varētu 

novērtēt darba programmas īstenošanā sasniegto progresu.
Ļoti svarīgi katru gadu veikt riska novērtējumu un iekļaut tā rezultātus gada plānošanas ciklā.
Ļoti svarīgi Izstrādāt riska pārvaldības rīcības plānus, ņemot vērā izmaksas un ar ieguvumu saistītus 

aspektus, un tos regulāri pārskatīt, lai nodrošinātu, ka īstenotie pasākumi joprojām ir aktuāli.
Ļoti svarīgi Izveidot risku reģistru, norādot apzinātos riskus, rīcību un atbildību.

Svarīgi Ieviest procedūru, lai regulāri/periodiski pārskatītu piekļuves tiesības ABAC sistēmai saskaņā 
ar deleģēšanas lēmumiem/norīkojumiem.



EASO 2013. gAdA dArbībAS  pārSkAtS — 37

PRIORITĀTE RĪCĪBAS PLĀNS

Svarīgi Izstrādāt politiku attiecībā uz sensitīvām funkcijām, tostarp nosakot visus šādus amatus, 
kuru darba aprakstos tas būtu jāatspoguļo. Aģentūrai arī būtu jāizstrādā riska mazināšanas 
kontroles mehānismi (komisijas norādījumi par sensitīvām funkcijām (SEC (2008) 77).
develop a policy on sensitive functions including the identification of all such posts that 
should be reflected in the job descriptions. the Agency should also develop mitigating con-
trols (Commission guidance on sensitive functions (SEC(2008 77))

Svarīgi īstenojot iepirkumu plānošanu, skaidri jāsadala pienākumi un atbildība (tostarp izstrādājot 
tehniskās specifikācijas — lomas, pienākumus, izpildes termiņus) un jānodrošina atbilstoša 
pārraudzība.

Ļoti svarīgi Izveidot atbilstošu It pārvaldības struktūru (piem., It koordinācijas komisiju vai It pārvaldības 
padomi), lai pārraudzītu nozīmīgus EASO It projektus.

Ļoti svarīgi Ieviest It stratēģiju un politiku, kas būtu atbilstoša to operatīvo darbību veikšanai, kuras 
balstās uz It.

Ļoti svarīgi palielināt It resursus un komandas veiktspēju.
Ļoti svarīgi Ieviest It projektu vadības sistēmu.

Svarīgi Apzināt procesus un procedūras, kuru mērķis ir nodrošināt, ka šie procesi ir visaptveroši, 
atjaunināti, nepārklājas vai neiztrūkst.

Svarīgi Oficiāli apstiprināt visas izveidotās procedūras.
Svarīgi Izmantot izņēmumu reģistru kā ex ante instrumentu (un izņēmuma kārtā kā ex post kļūdu 

reģistru), lai attaisnotu, apstiprinātu un ziņotu par jebkādām novirzēm no noteiktajiem 
procesiem vai procedūrām visās darbības jomās.

Svarīgi pabeigt datu aizsardzības procedūru izstrādi (veikt procesu uzskaiti) un apmācīt personālu 
šajā jomā.

Svarīgi Oficiāli pieņemt attiecīgo It politiku un procedūras datu drošības, iznīcināšanas, klasifikācijas 
un īpašumtiesību jomā.

Ļoti svarīgi Ieviest darbības nepārtrauktības sistēmu, tostarp It sistēmas darbības nepārtrauktību, lai 
novērstu pamatdarbības traucējumus.

Ļoti svarīgi Ieviest pasākumus, kas ļaus It sistēmai veidot to dokumentu rezerves kopijas, ko paredzēts 
uzglabāt ārpus EASO telpām.

Svarīgi pabeigt noteikumus un vadlīnijas, kas aptver visas dokumentu pārvaldības jomas atbilstoši 
esošajiem noteikumiem (dokumentu klasifikācijas sistēma un to saglabāšanas plāns, 
sensitīvas informācijas apstrāde u. tml.).

Svarīgi Ieviest krīzes komunikācijas stratēģiju.
Svarīgi Izveidot skaidrus saziņas kanālus, lai informētu par iekšējās kontroles trūkumiem. 
Svarīgi Ieviest procedūru darbam ar intelektuālā īpašuma tiesībām (autortiesībām). 
Svarīgi Ieviest procedūras tīmekļa vietnes satura (apstiprināšanas, augšupielādes un atjaunināšanas) 

pārvaldījumam un regulārai vietnes pārbaudei/pārskatīšanai.
Svarīgi Apstiprināt grāmatvedības sistēmu saskaņā ar EASO finanšu noteikumu 43. panta 1. punkta 

e) apakšpunktu.
Svarīgi Oficiāli pieņemt un ieviest EASO finanšu procedūras.
Svarīgi Nodrošināt skaidru lomu un atbildības sadalījumu budžetā, finanšu dokumentos un līgumos 

atbilstoši organizatoriskajai struktūrai.
Svarīgi pabeigt EASO darba programmu ar īsu kopsavilkumu par plānotajiem pasākumiem saistībā ar 

iekšējo kontroli, īpaši aprakstot esošās kontroles uzlabošanas plānus.
Svarīgi Iekļaut EASO gada darbības pārskatā iekšējās kontroles sistēmas darbības aprakstu un vadībai 

pieejamo uzraudzības instrumentu aprakstu (piem., regulārus vadības ziņojumus, tādus kā 
ziņojums par administratīvo un funkcionālo statusu, sanāksmes par pārvaldības politikas 
jautājumiem, galvenie budžeta izpildes kontroles mehānismi (gan ex ante, gan ex post), riska 
pārvaldība un revīziju (gan Eiropas revīzijas palātas, gan Iekšējās revīzijas dienesta) rezultāti).

Uz 2013. gada 31. decembrī nepastāvēja neviens būtisks iebildums. Visi ieteikumi bija vai tika īstenoti. IAS norādīja, 
ka divu ļoti svarīgu ieteikumu (attiecībā uz personāla novērtēšanu un kvalifikācijas celšanu un gada pārvaldības 
plānu) ieviešana nedaudz mazāk par pus gadu atpalika no EASO rīcības plānā minētajiem ieviešanas termiņiem. 
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1.2.2. Ārējās revīzijas rezultāti un turpmākās darbības

katru gadu Eiropas revīzijas palāta sniedz atzinumu par aģentūras finanšu pārskatu (gada pārskatu) ticamību un 
atzinumu par tiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

revīzijas palātas locekļi 2013. gada 20.–24. maijā apmeklēja EASO, lai veiktu ikgadējo revīziju par 2012. finanšu 
gadu. 

turpmāk tabulā ir iekļauti galvenie aizrādījumi, kas izteikti pēc šīs revīzijas, kā arī EASO veikto pasākumu apraksts.

AIZRĀDĪJUMI STATUSS

grāmatvedis vēl nav apstiprinājis aģentūras 
grāmatvedības sistēmu.

2013. gada maijā tika sagatavots ziņojums par EASO 
grāmatvedības sistēmas apstiprināšanu. gala ziņojums 
tika parakstīts 2013. gada 29. maijā (par pamatu 
ņemot gada pirmos mēnešos pēc EASO finansiālās 
patstāvības iegūšanas).

2012. gada budžeta vajadzības tika ievērojami 
pārvērtētas, proti, tika izlietoti tikai EUr 4,8 miljoni 
no EUr 7 miljoniem, kas tika pārskaitīti pēc finansiālās 
patstāvības iegūšanas.
Saistību apropriācijas EUr 3,2 miljonu apmērā tika 
pārnestas, veidojot 65,13 % no kopējām saistību 
apropriācijām laikposmā, kad birojs bija ieguvis 
finansiālu patstāvību [...]. tās galvenokārt attiecas 
uz rēķiniem, kuri vēl nav saņemti un/vai apmaksāti 
līdz gada beigām, kā arī uz izmaksu kompensācijām 
ekspertiem. turklāt aptuveni EUr 0,8 miljoni izlietoti 
kosmētiskajam remontam biroja telpās 2012. gadā, 
par kuriem samaksa tiks veikta pēc galīgās darbu 
pieņemšanas. tomēr tik liels pārnesumu apjoms ir 
pretrunā budžeta gada pārskata principam.

Šobrīd EASO nepārtraukti uzrauga budžeta saistību 
izpildi. 
Ir sagatavots un izanalizēts ikmēneša pārskats par 
budžeta izpildi un ir izdarīta arī tā pēcpārbaude. 
Ir ieviesta budžeta pārskatīšana reizi pusgadā, lai 
novērtētu, vai būtu nepieciešami budžeta grozījumi 
un/vai pārskaitījumi budžeta ietvaros. 
EASO 2013. gadā izlietoja 87 % no sava budžeta.
pārnesto apropriāciju apjoms veidoja 24 % no 
kopējām saistību apropriācijām, un tās galvenokārt 
attiecās uz rēķiniem, kuri vēl nebija saņemti un/
vai apmaksāti līdz gada beigām, vai konkrētiem 
pakalpojumiem, kuri vēl nebija sniegti.

Nav veikta fiziska inventāra pārbaude un uzskaite, lai 
nodrošinātu, ka visas iekārtas, kas iegādātas biroja 
aprīkošanai, ir iekļautas reģistrā. 

EASO veica fizisku visa inventāra pārbaudi 2013. gada 
beigās.

piecdesmit maksājumi, kas veido aptuveni 20 % no 
kopējā maksājumu apjoma, tika veikti pēc finanšu 
noteikumos norādītajiem termiņiem.

kavēto maksājumu apjoms gadā sasniedz 18 %, un 
2014. gadā tas tiks vēl samazināts.

desmit no 16 iekšējās kontroles standartiem vēl nav 
pilnībā īstenoti.

IAS 2013. gadā veica ierobežotu pārskatu par to, kā 
EASO īsteno IkS.

IAS konstatēja, ka visi ieteikumi jau ir vai tiek 
īstenoti, precizējot, ka:
divu ļoti svarīgu ieteikumu ieviešana kavējas 
nedaudz mazāk par pus gadu (personāla 
novērtēšana un kvalifikācijas celšana; mērķi un 
rādītāji);
pašlaik notiek četru ļoti svarīgu ieteikumu ieviešana 
(ētiskas principi; riska pārvaldība; pārvaldība/
struktūra, darbības nepārtrauktības nodrošināšana). 

Ir jāuzlabo darbā pieņemšanas procedūru 
pārredzamība, proti, nebija nekādu pierādījumu, 
ka pirms pieteikumu izskatīšanas būtu noteikta 
kritēriju svērtā vērtība un minimālais punktu skaits, 
kas nepieciešams uzaicinājumam uz interviju vai 
iekļaušanai rezerves sarakstā, vai arī ka pirms 
pieteikumu izskatīšanas būtu sagatavoti jautājumi 
intervijām un rakstiskajiem pārbaudījumiem.

darbā pieņemšanas procedūru pārredzamība ir 
uzlabojusies. pēc tam, kad EASO ieguva administratīvo 
un finansiālo patstāvību, tika ieviestas jaunas atlases/
darbā pieņemšanas procedūras. Šīs procedūras ir arī 
aprakstītas EASO darbā pieņemšanas politikā.
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revīzijas palātas locekļi apmeklēja EASO arī 2013. gada 21.–25. oktobrī pirmās ikgadējās revīzijas ietvaros par 
2013. finanšu gadu. Otrā (galīgā) revīzija notika 2014. gada 12.–16. maijā, bet sākotnējie apsvērumi tika sagatavoti 
2014. gada jūnijā. 

revīzijas palāta savos sākotnējos apsvērumos atzīst, ka revīzijas laikā iegūtie pierādījumi ir pietiekami un atbilstoši, 
lai kalpotu par pamatu tās apstiprinājuma deklarācijai. revīzijas palāta apgalvo, ka EASO gada pārskati visos 
būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo aģentūras finanšu stāvokli uz 2013. gada 31. decembri, kā arī tās darbības 
rezultātus un naudas plūsmu iepriekšējā gadā atbilstoši aģentūras finanšu noteikumiem un Eiropas komisijas 
grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteikumiem. turklāt revīzijas palāta sākotnējos apsvērumos atzīst, 
ka gada pārskatiem pakārtotie darījumi gadā, kas noslēdzās 2013. gada 31. decembrī, ir likumīgi un pareizi visos 
būtiskajos aspektos.

1.3. Komponents Nr. 3. Turpmākās darbības attiecībā uz 
iepriekšējo revīziju iebildumiem un rīcības plāniem

Iepriekšējo gadu darbības pārskatos nebija norādīti nekādi iebildumi.

1.4. Komponents Nr. 4. Apstiprinājums, kas saņemts no citiem 
kredītrīkotājiem pastarpinātas deleģēšanas gadījumā

Nepiemēro.

2. Izpilddirektora apstiprinājuma deklarācija
Es, šo dokumentu parakstījušais 

Eiropas patvēruma atbalsta biroja izpilddirektors,

atbilstoši savām pilnvarām kā apstiprinošā amatpersona

attiecībā uz EASO darbībām un saistībām 2013. gadā

paziņoju, ka šeit ietvertā informācija sniedz patiesu un godīgu pārskatu.

Es norādu, ka esmu guvis pietiekamu pārliecību, ka šajā pārskatā aprakstītajām darbībām piešķirtie resursi ir izlie-
toti atbilstoši paredzētajam mērķim un saskaņā ar labas finanšu pārvaldības principiem un ka ieviestās kontroles 
procedūras nodrošina nepieciešamās garantijas attiecībā uz pamatā esošo darījumu likumību un atbilstību.

Šī pamatotā pārliecība baltās uz manu personīgo vērtējumu un manā rīcībā esošo informāciju, piemēram, paš-
novērtējumu, ex post kontroles pasākumu rezultātiem, Iekšējā revīzijas dienesta apsvērumiem, kā arī pieredzi, 
kas iegūta no Eiropas revīzijas palātas ziņojumiem, kuri sagatavoti iepriekšējos gados pirms šīs deklarācijas 
publicēšanas.

Apstiprinu, ka man nav zināmi nekādi fakti, kas nav iekļauti šajā pārskatā un kas varētu kaitēt EASO un institūciju 
interesēm kopumā.

Valetas ostā, 2014. gada 10. jūnijā

PARAKSTĪTS 2014. gada 10. jūnijā

dr. roberts k. Visers 
(Dr. Robert K. Visser) 
Izpilddirektors



40 — EASO 2013. gAdA dArbībAS  pārSkAtS

3. galīgie pārskati un budžeta un finanšu 
vadības ziņojumi par 2013. gadu

3.1. Ievads

3.1.1. Īss ievads

Eiropas patvēruma atbalsta birojs (turpmāk — “EASO”) tika izveidots saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes 
regulu (ES) Nr. 439/2012(9), ar ko izveido Eiropas patvēruma atbalsta biroju (turpmāk — “EASO regulu”).

EASO palīdz izveidot kopēju Eiropas patvēruma sistēmu. EASO atbild par to, lai atvieglotu, koordinētu un stipri-
nātu dalībvalstu praktisko sadarbību daudzajos patvēruma jomas aspektos: tas nodrošina praktisku un opera-
tīvu atbalstu dalībvalstīm; sniedz operatīvu atbalstu dalībvalstīm, kuru patvēruma sistēmas ir īpaši noslogotas, 
tostarp koordinē patvēruma atbalsta grupas, kurās piedalās valstu eksperti patvēruma jomā; sniedz zinātnisku 
un tehnisku atbalstu ES politikas veidošanā un likumdošanā visās jomās, kurām ir tieša vai netieša ietekme uz 
patvērumu. 

EASO ir šādi uzdevumi:

• pastāvīgs atbalsts: atbalstīt un veicināt patvēruma procesa vispārējo kvalitāti, nodrošinot kopīgas mācības, 
kopēju apmācību programmu patvēruma jomā, kopēju kvalitāti un kopēju informāciju par izcelsmes valsti;

• īpašs atbalsts: katram atsevišķam gadījumam īpaši pielāgota palīdzība, veiktspējas stiprināšana, pārvietošana, 
īpašs atbalsts un īpaši kvalitātes kontroles procesi;

• ārkārtas atbalsts: organizē solidaritātes pasākumus dalībvalstīm, kuras saskārušās ar īpašu noslogojumu patvē-
ruma jomā, sniedzot pagaidu atbalstu un palīdzību uzlabot vai atjaunot patvēruma sistēmu;

• atbalsts informācijas un analīzes jomā: dalās ar informāciju un datiem, analīzi un novērtējumu un apvieno 
tos; tā nav tikai informācijas salīdzināšana un kopēja izmantošana, bet arī kopīgo tendenču analīze un kopīgs 
novērtējums;

• trešo valstu atbalsts: atbalsts ārējai dimensijai, atbalsts partnerībai ar trešām valstīm, lai panāktu kopīgus risi-
nājumus, piemēram, ar veiktspējas stiprināšanas un reģionālās aizsardzības programmām, kā arī dalībvalstu 
pārvietošanas darbību koordinēšana.

pēc tam, kad Maltas republikas valdība izteica velmi izvietot valsts teritorijā EASO mītni, 2010. gada 25. februārī 
ES dalībvalstu valdību pārstāvji pieņēma lēmumu izvietot EASO mītni Valetas ostā(10). 

EASO veido valde un izpilddirektors, kuram palīdz biroja darbinieki.

Valdē ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts, izņemot dāniju, divi Eiropas komisijas pārstāvji un viens 
UNHCR pārstāvis bez balsstiesībām. dānija ir aicināta apmeklēt visas valdes sanāksmes un citas svarīgas sanāks-
mes novērotājas statusā.

Valdes kā EASO pārvaldības un plānošanas struktūras pamatuzdevumi ir uzskaitīti EASO izveides regulas 29. pantā, 
un starp tiem ir izpilddirektora iecelšana un EASO darba programmu, gada pārskatu un EASO vispārējā budžeta 
pieņemšana. Valde arī pilnībā atbild par to, lai EASO savus pienākumus pildītu efektīvi.

Izpilddirektors, kas savus pienākumus pilda neatkarīgi, ir EASO juridiskais pārstāvis un cita starpā atbild par biroja 
administratīvo pārvaldību un par darba programmas un Valdes lēmumu īstenošanu. EASO izpilddirektors dr. 
roberts k. Visers [Robert K. Visser] stājās amatā 2011. gada 1. februārī. Viņa amata pilnvaras ilgs piecus gadus, un 
šo termiņu var pagarināt vienreiz vēl uz trim gadiem.

(9) OV L 132, 29.5.2010., 11. lpp.
(10) OV L 324, 9.12.2010., 47. lpp.
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grāmatvedi ieceļ valde. grāmatveža pienākumus 2012. gada 16. augustā sāka pildīt īsaks Himeness karvahals 
[Isaac Jiménez Carvajal]. 

Iekšējo revīziju veic Eiropas komisijas Iekšējās revīzijas dienests. 

ārējo revīziju veic Eiropas revīzijas palāta. 

budžeta izpildes apstiprinātājiestāde ir Eiropas parlaments, kas rīkojas saskaņā ar Eiropas Savienības padomes 
ieteikumu. 

katru gadu EASO publicē gada darbības pārskatu kopā ar finanšu pārskatiem (gada pārskats un budžeta izpilde).

3.1.2. Tiesiskais regulējums

Šis ziņojums ir sagatavots saskaņā ar EASO finanšu noteikumiem, kurus pieņēmusi EASO valde. 

pēc Eiropas revīzijas palātas sākotnējo apsvērumu saņemšanas grāmatvedis ir sagatavojis galīgo pārskatu. 

Šo galīgo gada pārskatu nosūta valdei, kura izsaka savu viedokli par to. 

pirms 2014. gada 1. jūlija galīgais pārskats kopā ar valdes atzinumu tiks nosūtīts komisijas grāmatvedim, revīzijas 
palātai, parlamentam un padomei. 

galīgais pārskats tiks publicēts EASO tīmekļa vietnē (http://www.easo.europa.eu) un Eiropas Savienības Oficiā-
lajā Vēstnesī. 

Finanšu pārskatu mērķis ir sniegt informāciju par EASO finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. 

Finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Eiropas komisijas grāmatveža pieņemtajiem grāmatvedības noteiku-
miem, balstoties uz uzkrājumu grāmatvedības principiem, kad tiek ņemti vērā saimnieciskās darbības rezultāti, 
bilance un naudas plūsma. 

Vispārējie pārskati attiecas uz uzkrājumu kontiem, kas nozīmē, ka darījumu un citu notikumu ietekme tiek reģis-
trēta šo darījumu vai notikumu rašanās brīdī (un ne tikai tad, kad nauda vai tās ekvivalenti tiek saņemti vai samak-
sāti). pārskatu pamatā ir Starptautiskie publiskā sektora grāmatvedības standarti (IPSAS). Vispārējie pārskati ļauj 
sagatavot finanšu pārskatus, jo tie parāda visus finanšu gada ieņēmumus un izdevumus, kā arī ir paredzēti, lai 
noteiktu finanšu stāvokli bilances veidā uz 31. decembri. 

budžeta izpilde tiek sagatavota, pamatojoties uz grozītiem naudas uzskaites noteikumiem. Naudas uzskaites sistē-
mās tiek iegrāmatoti veiktie maksājumi un saņemtie ieņēmumi. grozīti naudas uzskaites noteikumi ļauj iegrāma-
tot arī pārnestās maksājumu apropriācijas. tos izmanto, lai sagatavotu budžeta izlietojuma pārskatu un budžeta 
izpildes pārskatus. 

Šie noteikumi rada pretrunas starp vispārējiem un budžeta grāmatvedības datiem. 

Visa perioda laikā ir konsekventi piemērota grāmatvedības politika.

http://www.easo.europa.eu
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3.1.3. Grāmatvedības principi

pamatojoties uz EASO finanšu noteikumiem, finanšu pārskatus sagatavo, ievērojot vispārpieņemtos grāmatvedī-
bas principus, kas norādīti vispārējās finanšu regulas detalizētajos īstenošanas noteikumos un ir izklāstīti zemāk.

(a) Nepārtrauktas darbības princips

Nepārtrauktas darbības princips nozīmē, ka sagatavojot finanšu pārskatus, tiek uzskatīts, ka EASO ir izveidota uz 
nenoteiktu laiku.

(b) Piesardzības princips

piesardzības princips nozīmē, ka aktīvi un ieņēmumi nav novērtēti par augstu, bet saistības un maksājumi nav 
novērtēti par zemu. Nav slēptu rezervju, kā arī nav pieņemti nepamatoti noteikumi.

(c) Viendabīgas uzskaites metodes princips

Viendabīgas uzskaites metodes princips nozīmē, ka finanšu pārskatu sastāvdaļu uzbūvi, uzskaites metodes un 
novērtēšanas noteikumus nemaina ik pēc gada.

(d) Informācijas salīdzināmības princips

Informācijas salīdzināmības princips nozīmē, ka finanšu pārskatā par katru posteni uzrāda arī atbilstīgā posteņa 
summu par iepriekšējo gadu. 

Ja saskaņā ar iepriekšējo punktu kādai no sastāvdaļām finanšu pārskatā mainījies izklāsts vai klasifikācija, atbils-
tīgās summas par iepriekšējo gadu ir padarītas salīdzināmas un ir pārklasificētas. Ja posteņus nav bijis iespējams 
pārklasificēt, tas jāpaskaidro pielikumā.

(e) Būtiskuma princips

būtiskuma princips, nozīmē, ka finanšu pārskatos ir ņemtas vērā visas operācijas, kuras ir būtiskas saistībā ar vaja-
dzīgo informāciju. būtiskumu izvērtē, jo īpaši ņemot vērā darījuma būtību vai summu.

darījumus var apkopot, ja:

• darījumi ir identiski pēc veida, pat, ja summas ir lielas;
• summas ir nenozīmīgas;
• apkopošana ievieš skaidrību finanšu pārskatos.

(f) Saldo neaprēķināšanas princips

Saldo neaprēķināšanas princips nozīmē, ka parādprasības un parādus nedrīkst ieskaitīt vienu otrā, tāpat arī mak-
sājumus un ieņēmumus, izņemot gadījumus, kad maksājumi un ieņēmumi rodas no viena un tā paša darījuma, 
līdzīgiem darījumiem vai riska ierobežošanas operācijām un tie atsevišķi nav būtiski.
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(g) Būtības atspoguļojuma princips

būtības atspoguļojuma princips nozīmē, ka grāmatvedības notikumi, kas fiksēti finanšu pārskatos, ir uzrādīti, 
atsaucoties uz to saimniecisko būtību.

(h) Uzkrājumu grāmatvedības princips

Uzkrājumu grāmatvedības princips nozīmē, ka darījumi un notikumi ir iekļauti uzskaitē tad, kad tie notikuši, nevis 
tad, kad faktiski tika samaksātas vai iekasētas summas. tos iegrāmato tajos finanšu gados, uz kuriem tie attiecas.

(i) Valūta

EASO finanšu pārskati ir sagatavoti eiro valūtā.

(j) Darījumi ārvalstu valūtās 

Saimnieciskie darījumi valūtās, kas nav eiro, ir konvertēti eiro valūtā pēc Eiropas komisijas oficiālā kursa. 

pārskata periodā ļoti neliels darījumu skaits ir veikts ārvalstu valūtās. 

(k) Finansiālā patstāvība

EASO kļuva finansiāli patstāvīga 2012. gada 20. septembrī. 

tādējādi šie 2013. gada finanšu pārskati attiecas uz aģentūras pirmo pilno darbības gadu, bet 2012. gada dati 
attiecas vienīgi uz periodu no 20. septembra līdz 31. decembrim.

3.1.4. Grāmatveža apliecinājums

Šie EASO galīgie pārskati par 2013. finanšu gadu ir sagatavoti saskaņā ar finanšu regulas IX sadaļu, ko piemēro 
Eiropas Savienības vispārējam budžetam, EASO finanšu noteikumiem un grāmatvedības noteikumiem, ko pieņē-
mis Eiropas komisijas grāmatvedis, kā arī kurus ir jāpiemēro visām iestādēm, aģentūrām un kopuzņēmumiem. 

Es apliecinu, ka esmu atbildīgs par EASO gada pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu saskaņā ar EASO finanšu 
noteikumiem.

Es esmu saņēmis visu informāciju, kas nepieciešama, lai sagatavotu pārskatus, kuri parāda EASO aktīvus un saistī-
bas, kā arī budžeta izpildi, no kredītrīkotāja, kurš apliecina šīs informācijas ticamību. 

Ar šo es apliecinu, ka, pamatojoties uz šo informāciju un pārbaudēm, kuras uzskatīju par nepieciešamām, lai 
parakstītu pārskatus, man ir pietiekama pārliecība, ka šie pārskati visos būtiskajos aspektos sniedz patiesu priekš-
statu par EASO finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu. 

PARAKSTĪTS 2014. gada 10. jūnijā 

īsaks Himeness karvahals [Isaac Jiménez Carvajal]
grāmatvedis
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3.2. 2013. gada finanšu pārskati

3.2.1. Bilance

Bilance — aktīvi Piezīme 2013. g. 2012. g. Izmaiņas

AKTĪVI
ILgtErMIŅA AktīVI 3.3.1.1.
NEMAtErIāLIE AktīVI 3.3.1.1.1. 107 353,00 4 800,00 102 553,00

Datora programmatūra 107 353,00 4 800,00 102 553,00
pAMAtLīdZEkĻI 3.3.1.1.2. 377 053,83 50 523,97 326 529,86

Mašīnas un iekārtas 0,00 2 011,97 – 2 011,97
Datortehnika 294 643,27 5 216,00 289 427,27

Mēbeles un transportlīdzekļi 12 626,56 0,00 12 626,56
Cits aprīkojums 69 784,00 43 296,00 26 488,00

ILGTERMIŅA AKTĪVI KOPĀ 484 406,83 55 323,97 429 082,86
ApgrOZāMIE LīdZEkĻI 3.3.1.2.
īStErMIŅA prIEkŠFINANSĒJUMS 3.3.1.2.1. 0,00 324 965,40 – 324 965,40

Priekšfinansējums — iepirkumi un dotācijas 0,00 324 965,40 – 324 965,40
īStErMIŅA dEbItOrU pArādI 3.3.1.2.2. 288 598,67 16 427,53 272 171,14

Debitoru parādi 91 502,10 15 025,40 76 476,70
Konsolidēto ES iestāžu parādi 0,00 1 384,94 – 1 384,94
Citi īstermiņa debitoru parādi 7 803,84 17,19 7786,65

Nākamo periodu izdevumi 189 292,73 189 292,73
NAUdA UN tāS EkVIVALENtI 3.3.1.2.3. 553 156,87 1 754 013,02 – 1 200 856,15

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI KOPĀ 841 755,54 2 095 405,95 – 1 253 650,41
KOPĀ 1 326 162,37 2 150 729,92 – 824 567,55

Bilance — saistības Piezīme 2013. g. 2012. g. Izmaiņas

SAISTĪBAS

kApItāLS
IEPRIEKŠĒJOS GADOS UZKRĀTAIS REZULTĀTS – 778 448,81 – 778 448,81
GADA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTI 1 171 666,07 – 778 448,81 1 950 114,88

īStErMIŅA SAIStībAS 3.3.1.3.
īstermiņa saistības 3.3.1.3.1. 65 313,98 66 790,09 – 1 476,11
parāda summas 3.3.1.3.2. 867 631,13 2 862 388,64 – 1 994 757,51

Īstermiņa kreditoru parādi 75 065,40 72 191,44 2 873,96
Citi parādi, kas jāmaksā konsolidētām ES 

iestādēm
0,00 396 513,90 – 396 513,90

Uzkrātās saistības kreditoriem 680 635,11 2 220 369,81 – 1 539 734,70
Uzkrātie maksājumi konsolidētām ES iestādēm 105 205,46 34 769,71 70 435,75

Avansa maksājumi, kas saņemti no ES 
konsolidētajām iestādēm 

0,00 138 543,78 – 138 543,78

Citas parāda summas 6 725,16 6 725,16
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS KOPĀ 932 945,11 2 929 178,73 – 1 996 233,62

KOPĀ 1 326 162,37 2 150 729,92 – 824 567,55
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3.2.2. Pārskats par saimnieciskās darbības rezultātiem

Piezīme 
pie

2013. g. 2012. g. Izmaiņas

IEŅĒMUMI NO pAMAtdArbībAS — dAŽādI 35 361,28 54 832,47 19 471,19
ES SUbSīdIJAS (kOMISIJA) 9 500 000,00 7 108 936,29 2 391 063,71

KOPĒJIE IEŅĒMUMI NO PAMATDARBĪBAS 3.3.2.1. 9 535 361,28 7 163 768,76 2 371 592,52
Administratīvie izdevumi 6 599 167,88 6 258 542,79 340 625,09

Visi personāla izdevumi – 4 002 363,18 – 989 514,88 –3 012 848,30
Ar pamatkapitālu saistītie izdevumi – 79 663,19 – 1 662,02 – 78 001,17

Citi administratīvie izdevumi – 2 517 141,51 – 5 267 365,89 2 750 224,38
pamatdarbības izdevumi – 1 764 625,05 – 1 683 506,59 – 81 118,46

KOPĒJIE PAMATDARBĪBAS IZDEVUMI 3.3.2.2. – 8 363 792,93 – 7 942 049,38 – 421 743,55
PĀRPALIKUMS/(IZTRŪKUMS) NO 
PAMATDARBĪBAS

1 171 568,35 – 778 280,62 1 949 848,97

Finanšu ieņēmumi
Finanšu izdevumi 97,72 – 168,19 65,91
PĀRPALIKUMS/(IZTRŪKUMS) NO DARBĪBĀM, 
KAS NAV SAISTĪTAS AR PAMATDARBĪBU

97,72 – 168,19 265,91

PĀRPALIKUMS/(IZTRŪKUMS) NO PARASTĀM 
DARBĪBĀM

1 171 666,07 – 778 448,81 1 950 114,88

ārkārtas ieņēmumi (+)

ārkārtas zaudējumi (–)
PĀRPALIKUMS/(IZTRŪKUMS) NO ĀRKĀRTAS 
POZĪCIJĀM

0,00 0,00 0,00

GADA SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS REZULTĀTI 1 171 666,07 – 778 448,81  950 114,88

3.2.3. Naudas plūsma

(Netiešā metode)

2013. g. 2012. g.

Naudas plūsma no parastām darbībām
Pārpalikums/(iztrūkums) no parastām darbībām 1 171 666,07 – 778 448,81
Pamatdarbība
korekcijas
Amortizācija (nemateriālie pamatlīdzekļi) + 10 466,20 1 263,75
Nolietojums (materiālie pamatlīdzekļi) + 70 496,72 14 53,34
risku un saistību uzkrājumu pieaugums – 1 476,11 66 790,09

īstermiņa avansa finansējuma pieaugums 324 965,40 – 324 965,40
īstermiņa debitoru parādu pieaugums 273 563,86 – 15 042,59
Ar ES konsolidētajām iestādēm saistīto parādu pieaugums 1 392,72 – 1 384,94

kreditoru pieaugums – 1 530135,58 2 327 330,96
Ar ES konsolidētajām iestādēm saistīto saistību pieaugums – 464 621,93 535 057,68
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2013. g. 2012. g.

Neto naudas plūsma no pamatdarbības – 690 810,37 1 825 104,08

Naudas plūsma no ieguldījumu darbības

Materiālo un nemateriālo pamatlīdzekļu pieaugums (–) – 510 045,78 – 71 091,06

Neto naudas plūsma no ieguldījumu darbības – 510 045,78 – 71 091,06

   Neto naudas un naudas ekvivalentu pieaugums – 1 200 856,15 1 754 013,02
Nauda un naudas ekvivalenti perioda sākumā 1 754 013,02 0,00
Nauda un naudas ekvivalenti perioda beigās 553 156,87 1 754 013,02

3.2.4. Pārskats par izmaiņām neto aktīvos

Neto aktīvi Rezerves Uzkrātais 
pārpalikums (+)/ 

iztrūkums (–)

Gada 
saimnieciskās 

darbības 
rezultāti 

Neto aktīvi 
(kopā)

Patiesās 
vērtības 
rezerves

Citas 
rezerves

Bilance uz 2012. gada 
31. decembri

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

Izmaiņas grāmatvedības 
metodēs

0,00 0,00 0,00 0,00

Bilance uz 2013. gada 
1. janvāri 

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

patiesās vērtības izmaiņas 0,00
garantiju fonda rezerves 
izmaiņas 

0,00

Iepriekšējā gada 
saimnieciskās darbības 
rezultātu sadalījums

778 448,81 778 448,81 0,00

dalībvalstīm ieskaitītās 
summas

0,00

gada saimnieciskās 
darbības rezultāti

1 171 666,07 1 171 666,07

Bilance uz 2013. gada 
31. decembri

0,00 0,00 – 778 448,81 1 171 666,07  217,26

3.2.5. Budžeta izlietojuma pārskats

2013. g. 2012. g.

IEŅĒMUMI
ES iemaksas (komisijas subsīdijas — 1. , 2. un 3. sadaļa) + 9 500 000,00 2 360 169,38
trešo valstu iemaksas + 0,00 0,00
Citas iemaksas + 0,00 0,00
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2013. g. 2012. g.

Ieņēmumi no administratīvās darbības un citi ieņēmumi + 29 493,36 0,00
IEŅĒMUMI KOPĀ (a) 9 529 493,36 2 360 169,38

IZDEVUMI
1. sadaļa: personāls
Maksājumi – 4 465 418,04 936 239,02
Pārnestās apropriācijas – 150 053,63 244 237,16
2. sadaļa: administratīvie izdevumi
Maksājumi – 1 218 746,33 102 535,21
Pārnestās apropriācijas – 569 315,11 1 376 368,40
3. sadaļa: pamatdarbības izdevumi
Maksājumi – 3 469 413,14 705 178,67
pārnestās apropriācijas – 0,00 0,00

IZDEVUMI KOPĀ (b) 9 872 946,25 3 364 558,46
FINANŠU GADA PĀRSKATS (a–b) – 343 452,89 – 1 004 389,08

No iepriekšējā gada pārnesto neizlietoto maksājumu apropriāciju 
dzēšana 

+ 271 141,14 1 142 983,25

Iepriekšējā gada 31. decembrī no piešķirtajiem ieņēmumiem 
pieejamo apropriāciju pārnesuma korekcija

+ 0,00 0,00

Valūtas kursa starpības attiecīgajā gadā (peļņa +/zaudējumi —) +/– – 81,58 – 50,39
FINANŠU GADA BUDŽETA 
IZLIETOJUMA PĀRSKATA 
BILANCE

– 72 393,33 138 543,78

n-1 gada saldo +/– 138 543,78
pozitīvais saldo no n-1 gada, kas n gadā atmaksāts komisijai 138 543,78

Rezultāti, kas tiek izmantoti, lai noteiktu summas vispārējās 
atskaitēs 

– 72 393,33 138 543,78

Komisijas subsīdijas — aģentūras reģistros uzkrātie ieņēmumi un 
Komisijas uzkrātie izdevumi 

9 500 000,00

Avansa finansējums, kas aģentūrai jāatmaksā Komisijai n+1 gadā , 0,00

budžeta izlietojuma pārskatā nav iekļauti:

procenti, kas uzkrājušies līdz n gada 31. decembrim komisijas 
līdzsvarojošo subsīdiju līdzekļiem un kas jāatmaksā komisijai 
(saistības)

+ 6 752,16

3.2.6. Pamatdarbības pārskata un budžeta izlietojuma pārskata saskaņošana 

Zīme 
+/–

Summa

Pamatdarbības rezultāti (+ nozīmē pārpalikumu, bet – nozīmē iztrūkumu) +/– 1 171 666,07
Uzkrājuma pozīciju korekcijas (pozīcijas, kas nav iekļautas budžeta izlietojuma 
pārskatā, bet ir iekļautas pamatdarbības rezultātos) 
Uzkrājumu samazinājuma korekcijas (izmaiņas 31.12.n–1) – – 2 642 751,62
Uzkrājumu samazinājuma korekcijas (samazinājums 31.12.n) + 785 840,57
Summa no sadarbības konta ar komisiju, kas iegrāmatota pamatdarbības pārskatā –
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Zīme 
+/–

Summa

Neapmaksātie rēķini gada beigās, kas iegrāmatoti maksājumos (6. klase) + 62 021,70
Nemateriālo un materiālo līdzekļu nolietojums + 79 663,19
Uzkrājumi – – 1 476,11
Vērtības samazinājumi + 0,00
piedziņas rīkojumi, kas izdoti 2013. gadā 7. klasē un nav vēl iekasēti – 7,78
Avansa finansējums, kas piešķirts iepriekšējā gadā un atmaksāts gada laikā + 324 965,40
Avansa finansējums, kas saņemts iepriekšējā gadā un atmaksāts gada laikā – – 138 543,78
Maksājumi, kas veikti no maksājumu apropriāciju pārnešanas + 1 349 464,42
Citi +/–
Budžeta pozīciju korekcijas (pozīcija ir iekļauta budžeta izlietojuma pārskatā, bet 
nav iekļauta pamatdarbības rezultātos) 
Aktīvu iegāde (atskaitot neapmaksātās summas) – – 510 045,78
Jauns avansa finansējums, kas izmaksāts 2013. gadā un ir aktuāls uz 31.12.2013. – 0,00
Jauns avansa finansējums, kas saņemts 2013. gadā un ir aktuāls uz 31.12.2013. + 0,00
budžeta iekasēšanas rīkojumi, kas izdoti pirms 2013. gada un iekasēti gada laikā + 0,00
budžeta iekasēšanas rīkojumi, kas izdoti 2013. gadā par bilances kontiem (ne 7 vai 
6 konti) un iekasēti

+ 1 384,94

kapitāla maksājumi par finanšu līzingu (tie ir budžeta maksājumi, bet nav 
iekļaujami pamatdarbības rezultātu pārskatā) 

– 0,00

Maksājumu apropriācijas, kas pārnestas uz 2014. gadu – – 719 368,74
No iepriekšējā gada pārnesto, neizlietoto maksājumu apropriāciju dzēšana + 271 141,14
Iepriekšējā gada 31. decembrī no piešķirtajiem ieņēmumiem pieejamo apropriāciju 
pārnesuma korekcija

+

pensiju maksājumi (tie ir budžeta maksājumi, bet ir rezervēti pret uzkrājumiem) –
Maksājumi par atvaļinājumu un virsstundu uzkrājumiem (tie ir budžeta maksājumi, 
bet ir rezervēti pret uzkrājumiem)

–

Citi +/–
Kopā 33 969,18

Budžeta pārskata rezultāts (+ nozīmē pārpalikumu) – 72 393,33
delta nav paskaidrots  444,09

3.3. Finanšu pārskatu pielikums 

3.3.1. Piezīmes pie bilances

Ilgtermiņa aktīvi

Aktīvi ir resursi, ko iepriekšējo notikumu rezultātā kontrolē EASO un no kuriem var sagaidīt saimniecisko labumu 
plūsmu uz pārskata sniedzēja iestādi nākotnē.

pamatlīdzekļi ir tādi līdzekļi, kuru iegādes vērtība pārsniedz EUr 420 un kurus ir paredzēts izmantot ilgāk nekā 
vienu gadu. Līdzekļi, kas neatbilst iepriekš uzskaitītajiem kritērijiem, ir aprēķināti pret izdevumiem un ir atspogu-
ļoti saimnieciskās darbības pārskatā. remontdarbu un uzturēšanas izdevumus uzskata par kārtējām izmaksām 
tajā finanšu pārskata periodā, kurā tie rodas. 

EASO aktīvi jau ir marķēti ar uzlīmēm. Ir pieejama pilna inventarizācija, un 2013. gada decembrī/2014. gada jan-
vārī tika veikta EASO inventāra fiziska pārbaude, bet turpmāk tāda tiks veikta vismaz reizi gadā. 
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Aktīvi tika novērtēti finanšu pārskatos atbilstoši to iegādes vērtībai, atskaitot nolietojumu, lai noteiktu EASO 
aktīvu patieso vērtību. 

Nolietojums ir aktīvu amortizējamās summas sistemātiska sadalīšana to kalpošanas laikā. Ir izvēlēta lineārā nolie-
tojuma novērtēšanas metode. EASO pamatlīdzekļu nolietojumu nosaka katru mēnesi. Nolietojuma likmes ir koe-
ficienti, ko izmanto Eiropas komisijā. piemērotās nolietojuma gada procentuālās likmes atkarībā no aktīvu veida 
ir šādas: 

Nemateriālie pamatlīdzekļi
   datoru programmatūra 25,0 %
Materiālie pamatlīdzekļi
   īpašas iekārtas 25,0 %
   datori, serveri, printeri, u. tml. 25,0 %
   telekomunikāciju un audiovizuālās iekārtas 25,0 %
   biroja mēbeles 10,0 % un 12,5 %

Nemateriālie pamatlīdzekļi

Nemateriālie līdzekļi ir identificējami kā nemonetāri līdzekļi bez fiziska satura. 

EASO nemateriālos pamatlīdzekļus pārskata periodā veido datoru programmatūra. 

2013. gads  Datoru 
programmatūra

Kopā

Bruto uzskaites vērtība 1.1.2013. + 6 063,75 6 063,75
pievienotie + 113 019,20 113 019,20
Likvidētie – 0,00
pārnešana starp virsrakstiem +/– 0,00
Citas izmaiņas +/– 0,00
Bruto uzskaites vērtība 31.12.2013.  119 082,95 119 082,95
  
Uzkrātā amortizācija un vērtības samazināšanās 1.1.2013. – – 1 263,75 – 1 263,75
Amortizācija – – 10 466,20 – 10 466,20
Amortizācijas norakstīšana + 0,00
Likvidētie + 0,00
Vērtības samazināšanās – 0,00
Vērtības samazināšanas norakstīšana + 0,00
pārnešana starp virsrakstiem +/– 0,00
Citas izmaiņas +/– 0,00
Uzkrātā amortizācija un vērtības samazināšanās 31.12.2013.  – 11 729,95 – 11 729,95
Neto uzskaites vērtība 31.12.2013.  107 353,00 107 353,00

Materiālie pamatlīdzekļi

Materiālie pamatlīdzekļi ir aktīvi, kas atrodas EASO rīcībā un ko izmanto preču vai pakalpojumu ražošanā vai 
piegādē, iznomā citiem vai izmanto administratīvos nolūkos, kā arī kurus ir paredzēts izmantot ilgāk nekā vienu 
pārskata periodu. 

EASO materiālos pamatlīdzekļus veido biroja mēbeles, drukas un kopēšanas iekārtas, datoru serveri un piede-
rumi, kā arī citas elektroniskas biroja iekārtas. 
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2013. gads  Ražotnes un 
iekārtas

Datortehnika Mēbeles un 
transporta 

līdzekļi

Cits 
aprīkojums

Kopā

Bruto uzskaites vērtība 
1.1.2013.

+ 2 194,86 8 142,21 0,00 54 690,24 65 027,31

pievienotie + 341 117,29 12 106,71 43 802,58 397 026,58
Likvidētie – 0,00
pārnešana starp virsrakstiem +/– – 2 194,86 2 194,86 0,00
Citas izmaiņas (1) +/– 0,00
Bruto uzskaites vērtība 
31.12.2013.

 0,00 349 259,50 14 301,57 98 492,82 462 053,89

  0,00
Uzkrātā amortizācija un 
vērtības samazināšanās 
1.1.2013.

– – 182,89 – 2 926,21 0,00 – 11 394,24 – 14 503,34

Amortizācija – – 51 690,02 – 1 675,01 – 17 314,58 – 70 679,61
Amortizācijas norakstīšana + 0,00
Likvidētie + 0,00
Vērtības samazināšanās (1) – 0,00
Vērtības samazināšanas 
norakstīšana

+ 0,00

pārnešana starp virsrakstiem +/– 182,89 182,89
Citas izmaiņas (1) +/– 0,00
Uzkrātā amortizācija un 
vērtības samazināšanās 
31.12.2013.

 0,00 – 54 616,23 – 1 675,01 – 28 708,82 – 85 000,06

Neto uzskaites vērtība 
31.12.2013.

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

Apgrozāmie līdzekļi

Īstermiņa avansa finansējums

Avansa finansējums ir maksājums, kas paredzēts, lai saņēmējam piešķirtu atbalstu, t. i., skaidras naudas avansu.

EASO 2013. gadā atmaksāja avansa finansējumu, kas tika piešķirts iepriekšējos gados iepirkumu un dotāciju veik-
šanai, bet neparedzēja papildu summas. 

Īstermiņa parādi

debitoru parādus ieskaita sākotnējā summā, atskaitot norakstīto vērtības samazinājumu. debitoru parādu vēr-
tības samazinājumu noraksta, ja ir objektīvi pierādījumi tam, ka EASO nevarēs saņemt visu pienākošos summu 
atbilstoši sākotnējiem noteikumiem par debitoru parādiem. 

EASO debitoru parādi sastāv lielākoties no pVN, ko paredzēts atgūt no Maltas nodokļu iestādēm EUr 91 502,10 
apmērā. Saskaņā ar mītnes nolīgumu un protokolu par Eiropas Savienības privilēģijām un imunitāti EASO ir tiesī-
bas saņemt pVN atmaksu par pirkumiem, kuru vērtība pārsniedz EUr 240. 
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Nauda un tās ekvivalenti

EASO ir viens bankas konts, kas ir atvērts INg filiālē beļģijā. bankas konta bilance pārskata perioda beigās bija 
šāda: 

31.12.2013. 31.12.2012.

Konts EUR valūtā EUR 560 234,77 EUR 1 754 013,02

Uz 2013. gada 31. decembri bankai vēl bija veicams maksājums EUr 7 077,90 apmērā. 

Īstermiņa saistības

Īstermiņa uzkrājumi

Eiropas Savienības tiesa 2013. gada novembrī izdeva nolēmumu par priekšlikumiem koriģēt atalgojumus par 
2011. un 2012. gadu. rezultātā Eiropas komisijai ir jāiesniedz Eiropas parlamentam un padomei jauni priekšli-
kumi, kuros būs ņemta vērā ievērojamā un pēkšņā ekonomisko un sociālo apstākļu pasliktināšanās, ko padome 
konstatēja 2011. gadā. balstoties uz šo nolēmumu, 2013. gada decembrī komisija nolēma iesniegt jaunus priekš-
likumus par 2011. un 2012. gada algu korekcijām, kuri paredzēja korekcijas 0,9 % apmērā par 2011. gadu (stājās 
spēkā 2011. gada 1. jūlijā) un 0,9 % apmērā par 2012. gadu (stājās spēkā 2012. gada 1. jūlijā). pamatojoties uz 
šo priekšlikumu, nesamaksāto algu korekcijas par periodu no 2011. gada jūlija līdz 2013. gada decembrim tika 
ieviestas provizoriskajā pārskatā, lai atspoguļotu komisijas ierosinājumu. 

2014. gada aprīlī ikgadējās algas korekcijas tika apstiprinātas 0 % apmērā par 2011. gadu un 0,8 % apmērā par 
2012. gadu. Nesamaksāto algu korekciju apjoms tika grozīts galīgajā gada pārskatā, balstoties uz šo informāciju. 

Parādi kreditoriem

parādi kreditoriem ir summas, kas jāmaksā kreditoriem, tostarp par darījumiem, kas izriet no preču un pakalpo-
jumu iegādes. 

īstermiņa kreditoru parādus veido summas, ko EASO ir parādā pārskata perioda beigās par saņemtajiem rēķiniem, 
pieprasījumiem un kompensācijas prasībām. 

31.12.2013.

Parādi piegādātājiem EUR 68 099,00

Parādi dalībvalstīm EUR 0,00

Parādi valsts iestādēm EUR 0,00

Aktīvi — saņemtās preces, par kurām jāmaksā EUR 6 966,40

Uzkrātās maksas atspoguļo saistību aprēķinu, kuru neapliecina rēķins vai izmaksu atlīdzināšanas pieprasījums, 
vai izdevumu kopsavilkums pārskata perioda beigās. Uzkrātās maksas ir aprēķinātas, balstoties uz kredītrīkotāju 
sniegto grāmatvedības informāciju. Neizmantotais ikgadējais atvaļinājums ir iekļauts un atspoguļo EASO perso-
nāla ikgadējā atvaļinājuma dienas, kas ir pārnestas uz nākamo gadu. 

Citi kreditoru parādi ir procenti (ko aprēķina ES ieguldījumam), kas jāatmaksā komisijai EUr 6 725,16 apmērā. 
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3.3.2. Piezīmes pie pamatdarbības pārskata

Ieņēmumi no pamatdarbības

Saskaņā ar uzkrājumu grāmatvedības principu finanšu pārskatos uzrāda ienākumus par to finanšu gadu, kurā tie 
tika atzīti neatkarīgi no to saņemšanas datuma. 

EASO ieņēmumus 2013. gadā lielākoties veido Eiropas komisijas subsīdijas (ES ieguldījums C1 apropriācijām). 

EASO 2013. gadā saņēma četrus bankas pārskaitījumus atbilstoši subsīdijai, kas saņemta no Eiropas komisijas 
(avansa finansējums ES ieguldījumam) EUr 9 500 000 apmērā.

Citos ieņēmumos no pamatdarbības ir ņemta vērā komisijas nodoto pamatlīdzekļu vērtība, izdevumu kompensā-
cijas un realizētie/nerealizētie ieguvumi no valūtas kursa svārstībām.

Pamatdarbības izdevumi

Saskaņā ar uzkrājumu grāmatvedības principu finanšu pārskatos uzrāda izmaksas par to finanšu gadu, kurā tās 
tika atzītas neatkarīgi no maksājuma datuma. 

Administratīvie izdevumi ir saistīti ar EASO administratīvo darbību (1. un 2. budžeta sadaļa — “personāla izde-
vumi” un “Infrastruktūras un pamatdarbības izdevumi”). 

personāla izdevumi ietver izmaksas, kas saistītas ar EASO personālu (pamatalgas, pabalsti, līgumdarbinieku atal-
gojums, ģimenes pabalsti, apdrošināšana, sociālās iemaksas u. tml.), ko nosaka Eiropas Savienības civildienesta 
noteikumi un pārējo darbinieku nodarbinātības nosacījumi, kā arī uzturnaudu norīkotajiem valstu ekspertiem. 

pamatlīdzekļu izdevumi atspoguļo amortizācijas izmaksas par 2013. gadu. 

Infrastruktūras un pamatdarbības izdevumus veido administratīvās izmaksas, kas radušās, EASO veicot ikdienas 
darbību, piemēram, maksa par komunāliem pakalpojumiem, biroja precēm, sapulču rīkošanas izmaksas u. tml. 

kā norādīts mītnes līgumā, Maltas republikas valdība apmaksā telpu īri pirmos trīs gadus. EASO ir samaksājusi īri 
tikai par pirmo stāvu no 2013. gada janvāra līdz decembrim (kas nebija iekļauts sākotnējā Maltas piedāvājumā) 
un apmaksājusi kārtējos izdevumus (maksa par komunāliem pakalpojumiem, t. i., elektrību, ūdeni, apkuri u. tml.). 

Uzkrājumi riskiem un saistībām (ikgadējās algas korekcijas, kuras padome nav apstiprinājusi) veido EUr 52 367,47.

pamatdarbības izdevumi ietver: 

• realizētos/nerealizētos zaudējumus no valūtas kursa svārstībām EUr 234,62 apmērā;
• citus pamatdarbības izdevumus saistībā ar EASO darbību (3. budžeta sadaļa “darbības izdevumi”) 

EUr 2 045 265,45 apmērā.

3.3.3. Iespējamās saistības

Telpu noma

kā norādīts mītnes līgumā starp Maltas valdību un EASO, Maltas valdība apmaksā telpu īri/nomu EASO ēkā Vale-
tas ostā pirmos trīs gadus (uz 2013. gada 31. decembri bija aizņemti trīs no četriem stāviem). EASO 2013. gadā 
aizņēma vienu stāvu, maksājot nomu EUr 149 052,35 apmērā. 
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Telpu noma kopējā summa (EUr)
Maksājama 1 gada laikā 381 059,21

Maksājama laikā no 1 gada līdz 5 gadiem 2 891 013,50
Maksājama vēlāk nekā pēc 5 gadiem 266 131,65

Turpmākā finansējuma saistības

Līgumsaistības, par kurām uz 2013. gada 31. decembri vēl nebija veiktas budžeta saistības, netika konstatētas. 

Tiesas prāvas

Līdz 2013. gada beigām EASO nebija iesaistīta nekādās tiesas prāvās.

3.3.4. Saistītās personas

EASO vada izpilddirektors, kurš pilda arī kredītrīkotāja pienākumus valdes uzraudzībā. Saskaņā ar EASO finanšu 
noteikumu 40. pantu izpilddirektors var deleģēt savas budžeta izpildes pilnvaras EASO personālam atbilstoši civil-
dienesta noteikumiem. 

Uz 2013. gada 31. decembri EASO kopumā bija viens kredītrīkotājs un četri deleģētie kredītrīkotāji, kuri darbojās 
kā pagaidu darbinieki šādās pakāpēs: 

Pakāpe Personu skaits
AD 4 1
AD 4
Kopā 5

3.3.5. Cita svarīga informācija

darījumi, kas nav saistīti ar komerciālu apmaiņu: Maltas valdības nodrošinātā bezmaksas telpu īre uz trīs gadiem. 

darījumos, kas nav saistīti ar komerciālu apmaiņu, viena persona vai nu saņem vērtību no citas personas, tieši 
nesniedzot pretī aptuveni līdzvērtīgu vērtību, vai arī sniedz vērtību citai personai, tieši nesaņemot pretī aptuveni 
līdzvērtīgu vērtību. 

darījumus, kas nav saistīti ar komerciālu apmaiņu, konstatē un atzīst saskaņā ar 17. ES grāmatvedības noteikumu, 
kura pamatā ir 25. IPSAS noteiktā metodika.

tāpēc EASO ziņo par šādiem pakalpojumiem natūrā.

kā norādīts mītnes līgumā starp Maltas valdību un EASO, Maltas valdība apmaksā telpu īri/nomu EASO ēkā Vale-
tas ostā pirmos trīs gadus (uz 2013. gada 31. decembri bija aizņemti trīs no četriem stāviem). Maltas valdība arī 
uzraudzīja un daļēji finansēja būvniecības un infrastruktūras pielāgošanas darbus, ko bija nepieciešams veikt, lai 
varētu izmantot biroja ēku Valetas ostā saskaņā ar EASO iesniegtajiem plāniem. 
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3.3.6. Notikumi pēc bilances datuma

grāmatvedim netika ziņots ne par kādiem būtiskiem apstākļiem, kas būtu atsevišķi jāatspoguļo šajā sadaļā. 

3.4. Pārskati par 2013. gada budžeta izpildi

3.4.1. Budžeta veidošanas principi

Saskaņā ar EASO finanšu noteikumu II sadaļu EASO budžeta izveide un īstenošana atbilst šādiem principiem.

(a) Vienotības un budžeta precizitātes principi

Šie principi nozīmē, ka netiek iekasēti ieņēmumi un netiek veikti izdevumi, kas nav iegrāmatoti kādā no EASO 
budžeta pozīcijām.

Apropriāciju nedrīkst iekļaut budžetā, ja tā nav paredzēta izdevumu postenim, kurš tiek uzskatīts par nepieciešamu.

budžetā nevar uzņemties saistības vai dot rīkojumus par izdevumiem, kas pārsniedz piešķirtās apropriācijas.

(b) Gada pārskata princips

Apropriācijas, kuras iekļauj budžetā, ir piešķirtas vienam finanšu gadam, kas ilgst no 1. janvāra līdz 31. decembrim. 

(c) Līdzsvara princips

tas nozīmē, ka budžeta ieņēmumiem un maksājumu apropriācijām jābūt līdzsvarā.

(d) Norēķinu vienības princips

budžetu izstrādā un izpilda eiro valūtā, un pārskatus veido eiro valūtā. 

(e) Universāluma princips

kopējie ieņēmumi sedz kopējās maksājumu apropriācijas, un visus ieņēmumus un izdevumus iegrāmato pilnā 
apmērā, neizdarot nekādas korekcijas.

(f) Specifikācijas princips

Visas apropriācijas iezīmē konkrētiem mērķiem, iedalot pa sadaļām un nodaļām, bet nodaļas sīkāk iedala pantos 
un posteņos.
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(g) Pareizas finanšu pārvaldības princips

budžeta apropriācijas izlieto saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu, proti, ievērojot saimnieciskuma, 
lietderības un efektivitātes principus. 

(h) Pārredzamības princips

budžetu izveido un izpilda un pārskatus veido saskaņā ar pārredzamības principu, proti, budžetu un jebkurus 
budžeta grozījumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.4.2. 2013. gada budžets — sākotnējais, grozījumi, pārskaitījumi

Saskaņā ar EASO regulas 33. pantu EASO ieņēmumus un resursus veido, jo īpaši:

• Savienības iemaksas, kas ir ietvertas Eiropas Savienības vispārējā budžetā;
• jebkādas dalībvalstu brīvprātīgas iemaksas;
• maksas par publikācijām un visiem EASO sniegtajiem pakalpojumiem;
• asociēto valstu iemaksas.

EASO 2013. gadā no komisijas saņēma subsīdiju (kas nosedza C1 apropriācijas). 

EASO izdevumos ietilpst personāla atalgojums, infrastruktūras un administratīvās izmaksas, kā arī darbības izde-
vumi, un tie ir sadalīti trīs sadaļās, proti: 

• 1. sadaļa — personāla izdevumi;
• 2. sadaļa — infrastruktūras un pamatdarbības izdevumi;
• 3. sadaļa — darbības izdevumi. 

2013. gada aprīlī tika ierosināti budžeta grozījumi, lai budžetu pielāgotu EASO faktiskajiem izdevumiem biroja pir-
majā pilnas darbības gadā pēc finansiālās patstāvības iegūšanas. Valde pieņēma budžeta grozījumus 2013. gada 
12. aprīlī. 

papildus šiem budžeta grozījumiem kredītrīkotājs vai deleģēti kredītrīkotāji gada laikā ir kopumā apstiprinājuši 21 
budžeta pārskaitījumu. 

turpmāk sniegtās tabulas atspoguļo 2013. gada budžetu kā ieņēmumu, saistību un maksājumu apropriācijas. 

2013. gada budžeta apropriāciju sadalījums pa sadaļām un pozīcijām ir norādīts turpmāk.

Ieņēmumi

Apraksts Pieņemtais 
2013. gada budžets

Grozītais 2013. gada 
budžets 

Jaunas apropriācijas 
2013. gadā 

Budžeta 
pozīcija

Budžeta ieņēmumi 9 000 000,00 1 500 000,00 10 500 000,00

2000 ES iemaksa (komisijas 
subsīdija — 1., 2. un 3. sadaļa)

9 000 000,00 1 500 000,00 10 500 000,00

3000 trešo valstu iemaksas
4000 Citas iemaksas
5000 Administratīvās darbības un 

dažādi ienākumi
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Izdevumi

Budžets Pieņemtais EASO budžets 
2013. gadam

EASO 2013. gada budžets pēc 
pārskaitījumiem un budžeta 

grozījumiem Nr. 1/2013.

Saistības Maksājums Saistības Maksājums
1 Personāla izdevumi 5 044 000,00 5 044 000,00 5 044 000,00 5 044 000,00
11 Algas un piemaksas 4 087 542,00 4 087 542,00 3 982 000,00 3 982 000,00
1101 Pamatalgas 2 253 780,00 2 253 780,00 2 063 450,00 2 063 450,00
1102 Ģimenes pabalsts 157 094,00 157 094,00 325 000,00 325 000,00
1103 Ekspatriācijas un ārvalstnieku 

pabalsti
540 521,00 540 521,00 375 000,00 375 000,00

1104 Sekretariāta piemaksas
1105 Līgumdarbinieki 260 329,00 260 329,00 466 300,00 466 300,00
1106 Valstu norīkotie eksperti 638 000,00 638 000,00 525 000,00 525 000,00
1107 praktikanti
1108 Apdrošināšana slimības 

gadījumā
96 130,00 96 130,00 86 000,00 86 000,00

1109 Apdrošināšana pret nelaimes 
gadījumiem un arodslimībām

14 487,00 14 487,00 15 000,00 15 000,00

1110 Apdrošināšana pret bezdarbu 36 201,00 36 201,00 35 000,00 35 000,00
1111 pensiju aprēķināšana un 

izmaksa
1112 pabalsti un piešķīrumi bērna 

piedzimšanas un nāves 
gadījumos

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1113 Ceļa izdevumi saistībā ar 
ikgadējo atvaļinājumu

90 000,00 90 000,00 90 250,00 90 250,00

1114 Nemainīgs pabalsts 
reprezentācijas izdevumiem

1115 Citi pabalsti
1116 Indeksācija
12 Ar personāla pieņemšanu 

darbā saistīti izdevumi
194 000,00 194 000,00 370 000,00 370 000,00

1201 darbā pieņemšanas izdevumi 45 000,00 45 000,00 150 000,00 150 000,00
1202 Ceļa izdevumi, izdevumi, 

kas saistīti ar iekārtošanos 
dzīvesvietā, dienas nauda, 
pārcelšanās izdevumi 

149 000,00 149 000,00 220 000,00 220 000,00

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle 
13 komandējumu izdevumi 473 375,00 473 375,00 310 509,00 310 509,00
1301 komandējumu izdevumi 473 375,00 473 375,00 310 509,00 310 509,00
14 Sociāli medicīniskā 

infrastruktūra
69 000,00 69 000,00 35 000,00 35 000,00

1401 restorāni un ēdnīcas
1402 Medicīniskā aprūpe 6 000,00 6 000,00 30 000,00 30 000,00
1403 Sabiedriskie kontakti personāla 

vidū
14 000,00 14 000,00 5 000,00 5 000,00

1404 Skolas un pirmsskolas izglītības 
iestādes izdevumi

49 000,00 49 000,00

1405 Speciālie pabalsti invalīdiem
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Budžets Pieņemtais EASO budžets 
2013. gadam

EASO 2013. gada budžets pēc 
pārskaitījumiem un budžeta 

grozījumiem Nr. 1/2013.

15 personāla apmācība un kursi 70 000,00 70 000,00 100 000,00 100 000,00
1501 personāla apmācība un valodu 

kursi
70 000,00 70 000,00 100 000,00 100 000,00

16 ārējie pakalpojumi 145 083,00 145 083,00 241 491,00 241 491,00
1601 pagaidu pakalpojumi 145 083,00 145 083,00 241 491,00 241 491,00
1602 Citi ārējie pakalpojumi 
17 pieņemšanas un pasākumi 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
1701 Ar pieņemšanām saistīti 

izdevumi un reprezentatīvie 
izdevumi 

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

2 Infrastruktūras un darbības 
izdevumi

1 956 000,00 1 956 000,00 1 956 000,00 1 956 000,00

20 Ēku noma un ar to saistītās 
izmaksas

380 000,00 380 000,00 398100,00 398 100,00

2001 Nomas maksa 200 000,00 200 000,00 150 000,00 150 000,00
2002 Apdrošināšana 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2003 Uzkopšana un apkope 40 000,00 40 000,00 29 100,00 29 100,00
2004 drošība un novērošana ēkā 50 000,00 50 000,00 106 000,00 106 000,00
2005 telpu aprīkošana — — 23 000,00 23 000,00
2006 Celtniecības un infrastruktūras 

darbi 
— — — —

2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 85 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00
21 Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas
680 000,00 680 000,00 684 400,00 684 400,00

2101 Ikt aprīkojums 320 500,00 320 500,00 458 000,00 458 000,00
2102 Ikt apkope 65 000,00 65 000,00 48 400,00 48 400,00
2103 Ikt atbalsta pakalpojumi 294 500,00 294 500,00 178 000,00 178 000,00
22 kustamais īpašums un ar to 

saistītie izdevumi
150 000,00 150 000,00 79 500,00 79 500,00

2201 tehniskais aprīkojums un 
iekārtas (iegāde, nomaiņa, 
noma, apkope) 

50 000,00 50 000,00 — —

2202 biroja aprīkojums un iekārtas — — 15 000,00 15 000,00
2203 Mēbeles 75 000,00 75 000,00 64 500,00 64 500,00
2204 dokumentācijas un bibliotēkas 

izdevumi 
25 000,00 25 000,00 — —

23 kārtējie administratīvie 
izdevumi

656 000,00 656 000,00 720 000,00 720 000,00

2301 kancelejas preces 25 000,00 25 000,00 38 000,00 38 000,00
2302 pārtikas preces birojam 35 000,00 35 000,00 14 000,00 14 000,00
2303 banku komisijas maksas un citi 

finansiālie izdevumi
1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2304 Izdevumi, kas saistīti ar 
juridiskiem pakalpojumiem

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

2305 dažāda veida apdrošināšana 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
2306 Administratīvie iekšējo un 

ārējo sanāksmju izdevumi 
280 000,00 280 000,00 175 000,00 175 000,00
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Budžets Pieņemtais EASO budžets 
2013. gadam

EASO 2013. gada budžets pēc 
pārskaitījumiem un budžeta 

grozījumiem Nr. 1/2013.

2307 transporta un pārcelšanās 
pakalpojumi

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

2308 biznesa konsultācijas — — 41 000,00 41 000,00
2309 Administratīvās rakstiskās un 

mutiskās tulkošanas izmaksas 
185 000,00 185 000,00 252 000,00 252 000,00

2310 publikācijas 85 000,00 85 000,00 46 800,00 46 800,00
2311 komunikācija 30 000,00 30 000,00 44 200,00 44 200,00
2312 pārvaldība — — — —
2313 ES iestāžu un struktūru 

administratīvā atbalsta 
pakalpojumi

— — 84 000,00 84 000,00

24 pasta izdevumi/
telekomunikācijas 

90 000,00 90 000,00 74 000,00 74 000,00

2401 pasta izdevumi un piegādes 
izmaksas

5 000,00 5 000,00 1 000,00 1 000,00

2402 telekomunikāciju iekārtas 3 500,00 3 500,00 — —
2403 telekomunikāciju izmaksas 81 500,00 81 500,00 73 000,00 73 000,00
3 Darbības izdevumi 5 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 3 500 000,00
31 Atbalsts kEpS īstenošanai 800 000,00 100 000,00 720 000,00 612 221,89 
3101 Horizontāls atbalsts kEpS 

īstenošanai
100 000,00  20 000,00 —

3102 gada ziņojums patvēruma 
jomā

300 000,00 65 000,00 203 000,00 258 000,00

3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma 
un datu analīze 

400 000,00 35 000,00 497 000,00 35 4221,89 

32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai 
sadarbībai

2 800 000,00 1 305 000,00 2 699 736,50 2 113 673,59 

3201 Horizontāls atbalsts dalībvalstu 
praktiskai sadarbībai

100 000,00 100 000,00 100 000,00 28 278,11 

3202 EASO apmācība 1 200 000,00 600 000,00 1 175 000,00 1 147 110,40 
3203 kvalitātes procesi 450 000,00 300 000,00 425 000,00 317 069,32 
3204 Izcelsmes valsts informācija 900 000,00 250 000,00 900 000,00 549 320,28 
3205 pārvietošana, pārcelšanās un 

ārējā dimensija
150 000,00 55 000,00 99 736,50 71 895,48 

33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši 
spiedīgos apstākļos

1 250 000,00 549 000,00 1 430 263,50 745 165,03 

3301 Horizontāls atbalsts 
dalībvalstīm īpaši spiedīgos 
apstākļos

50 000,00  50 265,03 38 919,73 

3302 ārkārtas atbalsts 1 200 000,00 549 000,00 1 379 998,47 706 245,30 
34 Sadarbība ar partneriem un 

ieinteresētajām personām
150 000,00 46 000,00 150 000,00 28 939,49 

3401 Sadarbība ar partneriem un 
ieinteresētajām personām

150 000,00 46 000,00 150 000,00 28 939,49 

IZDEVUMI KOPĀ 12 000 000,00 9 000 000,00 12 000 000,00 10 500 000,00
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3.4.3. 2013. gada budžeta izpilde

Šis budžeta izpildes ziņojums aptver laikposmu no 2013. gada 1. janvārim līdz 31. decembrim. 

tika iekļautas C1 apropriācijas (apropriācijas šim finanšu gadam), C8 apropriācijas (apropriācijas un saistības, kas 
pārnestas no iepriekšējiem gadiem) un C4 apropriācijas (iekšēji piešķirtās apropriācijas un saistības).

Saistības iegrāmato, pamatojoties uz juridiskajām saistībām, kuru izpilde sākusies pirms 31. decembra, bet maksā-
jumus iegrāmato, pamatojoties uz maksājumiem, ko grāmatvedis veicis vēlākais līdz attiecīgā gada 31.decembrim. 

EASO ir nesadalītas apropriācijas 1. un 2. sadaļā (saistību un maksājumu apropriācijas ir vienādas) un diferencētas 
apropriācijas 3. sadaļā.

Budžeta IC1 apropriāciju izpilde (2013. gada budžets) — ieņēmumi

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Saņemtie 
ieņēmumi 

Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

 Budžeta ieņēmumi 10 500 000,00 9 500 000,00 1 000 000,00 90,48 %

2000 ES iemaksa (komisijas 
subsīdija — 1., 2. un 
3. sadaļa)

10 500 000,00 9 500 000,00 1 000 000,00 90,48 %

3000 trešo valstu iemaksas     
4000 Citas iemaksas     
5000 Administratīvās darbības un 

dažādi ienākumi
    

Budžeta IC4 apropriāciju izpilde (iekšēji piešķirtie ieņēmumi) — ieņēmumi

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Saņemtie 
ieņēmumi 

Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

 Budžeta ieņēmumi — 29 485,58 – 29 485,58  

2000 ES iemaksa (komisijas 
subsīdija — 1., 2. un 
3. sadaļa)

  —  

3000 trešo valstu iemaksas   —  
4000 Citas iemaksas   —  
5000 Administratīvās darbības un 

dažādi ienākumi
— 29 485,58 – 29 485,58  

Budžeta C1 apropriāciju izpilde (2013. gada budžets) — saistības

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā izpilde Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

1 Personāla izdevumi 5 044 000,00 4 615 024.22 428 975.78 91,50 %
11 Algas un piemaksas 3 982 000,00 3 714 830,61 267 169,39 93,29 %
1101 Pamatalgas 2 063 450,00 1 923 403,85 140046,15 93,21 %
1102 Ģimenes pabalsts 325 000,00 272 628,14 52 371,86 83,89 %
1103 Ekspatriācijas un ārvalstnieku 

pabalsti
375 000,00 365 874,97 9 125,03 97,57 %
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā izpilde Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

1104 Sekretariāta piemaksas — — — —
1105 Līgumdarbinieki 466 300,00 466 123,81 176,19 99,96 %
1106 Valstu norīkotie eksperti 525 000,00 471 337,04 53 662,96 89,78 %
1107 praktikanti — — — —
1108 Apdrošināšana slimības 

gadījumā
86 000,00 82 445,92 3 554,08 95,87 %

1109 Apdrošināšana pret nelaimes 
gadījumiem un arodslimībām

15 000,00 12 188,24 2 811,76 81,25 %

1110 Apdrošināšana pret bezdarbu 35 000,00 30 212,57 4 787,43 86,32 %
1111 pensiju aprēķināšana un 

izmaksa
— — — —

1112 pabalsti un piešķīrumi bērna 
piedzimšanas un nāves 
gadījumos

1000,00 396,62 603,38 39,66 %

1113 Ceļa izdevumi saistībā ar 
ikgadējo atvaļinājumu

90 250,00 90 219,45 30,55 99,97 %

1114 Nemainīgs pabalsts 
reprezentācijas izdevumiem

— — — —

1115 Citi pabalsti — — — —
1116 Indeksācija — — — —
12 Ar personāla pieņemšanu 

darbā saistīti izdevumi
370 000,00 32 8203,06 41 796,94 88,70 %

1201 darbā pieņemšanas izdevumi 150 000,00 11 8181,79 31 818,21 78,79 %
1202 Ceļa izdevumi, izdevumi, 

kas saistīti ar iekārtošanos 
dzīvesvietā, dienas nauda, 
pārcelšanās izdevumi 

220 000,00 21 0021,27 9 978,73 95,46 %

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle — — — —
13 komandējumu izdevumi 310 509,00 310 509,00 — 100,00%
1301 komandējumu izdevumi 310 509,00 310 509,00 — 100,00%
14 Sociāli medicīniskā 

infrastruktūra
35 000,00 14 680,46 20 319,54 41,94 %

1401 restorāni un ēdnīcas — — — —
1402 Medicīniskā aprūpe 30 000,00 10 680,46 19 319,54 35,60 %
1403 Sabiedriskie kontakti 

personāla vidū
5 000,00 4 000,00 1 000,00 80,00%

1404 Skolas un pirmsskolas 
izglītības iestādes izdevumi

— — — —

1405 Speciālie pabalsti invalīdiem — — — —
15 personāla apmācība un kursi 100 000,00 64 652,84 35 347,16 64,65 %
1501 personāla apmācība un 

valodu kursi
100 000,00 64 652,84 35 347,16 64,65 %

16 ārējie pakalpojumi 241 491,00 180 955,98 60 535,02 74,93 %
1601 pagaidu pakalpojumi 241 491,00 180 955,98 60 535,02 74,93 %
1602 Citi ārējie pakalpojumi — — — —
17 pieņemšanas un pasākumi 5 000,00 1 192,27 3 807,73 23,85 %
1701 Ar pieņemšanām saistīti 

izdevumi un reprezentatīvie 
izdevumi 

5 000,00 1 192,27 3 807,73 23,85 %
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā izpilde Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

2 Infrastruktūras un darbības 
izdevumi

1 956 000,00 1 759 015,53 196 984,47 89,93 %

20 Ēku noma un ar to saistītās 
izmaksas

398 100,00 385 617,68 12 482,32 96,86 %

2001 Nomas maksa 150 000,00 149 904,00 96,00 99,94 %
2002 Apdrošināšana 5 000,00 3 745,50 1 254,50 74,91 %
2003 Uzkopšana un apkope 29 100,00 26 304,40 2 795,60 90,39 %
2004 drošība un novērošana ēkā 106 000,00 100 749,34 5 250,66 95,05 %
2005 telpu aprīkošana 23 000,00 19 914,44 3 085,56 86,58 %
2006 Celtniecības un 

infrastruktūras darbi 
— — — —

2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 85 000,00 85 000,00 — 100,00%
21 Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas
684 400,00 631 302,36 53 097,64 92,24 %

2101 Ikt aprīkojums 458 000,00 454 964,63 3 035,37 99,34 %
2102 Ikt apkope 48 400,00 11 206,00 37 194,00 23,15 %
2103 Ikt atbalsta pakalpojumi 178 000,00 165 131,73 12 868,27 92,77 %
22 kustamais īpašums un ar to 

saistītie izdevumi
79 500,00 65 329,10 14 170,90 82,17 %

2201 tehniskais aprīkojums un 
iekārtas (iegāde, nomaiņa, 
noma, apkope)

— — — —

2202 biroja aprīkojums un iekārtas 15 000,00 12 865,05 2 134,95 85,77 %
2203 Mēbeles 64 500,00 52 464,05 12 035,95 81,34 %
2204 dokumentācijas un 

bibliotēkas izdevumi 
— — — —

23 kārtējie administratīvie 
izdevumi

720 000,00 608 379,14 111 620,86 84,50 %

2301 kancelejas preces 38 000,00 20 885,00 17 115,00 54,96 %
2302 pārtikas preces birojam 14 000,00 10 822,68 3 177,32 77,30 %
2303 banku komisijas maksas un 

citi finansiālie izdevumi
1 000,00 1 000,00 — 100,00%

2304 Izdevumi, kas saistīti ar 
juridiskiem pakalpojumiem

14 000,00 — 14 000,00 0,00%

2305 dažāda veida apdrošināšana 5 000,00 — 5 000,00 0,00%
2306 Administratīvie iekšējo un 

ārējo sanāksmju izdevumi 
175 000,00 134 318,01 40 681,99 76,75 %

2307 transporta un pārcelšanās 
pakalpojumi

5 000,00 4 000,00 1 000,00 80,00%

2308 biznesa konsultācijas 41 000,00 38 715,00 2 285,00 94,43 %
2309 Administratīvās rakstiskās un 

mutiskās tulkošanas izmaksas 
252 000,00 239 000,00 13 000,00 94,84 %

2310 publikācijas 46 800,00 35 572,10 11 227,90 76,01 %
2311 komunikācija 44 200,00 43 082,89 1 117,11 97,47 %
2312 pārvaldība — — — —
2313 ES iestāžu un struktūru 

administratīvā atbalsta 
pakalpojumi

84 000,00 80 983,46 3 016,54 96,41 %
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā izpilde Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

24 pasta izdevumi/
telekomunikācijas 

74 000,00 68 387,25 5 612,75 92,42 %

2401 pasta izdevumi un piegādes 
izmaksas

1 000,00 1 000,00 — 100,00%

2402 telekomunikāciju iekārtas — — —  
2403 telekomunikāciju izmaksas 73 000,00 67 387,25 5 612,75 92,31 %
3 Darbības izdevumi 5 000 000,00 4 106 445,80 893 554,20 82,13 %
31 Atbalsts kEpS īstenošanai 720 000,00 593 316,70 126 683,30 82,41 %
3101 Horizontāls atbalsts kEpS 

īstenošanai
20 000,00 — 20 000,00 0,00%

3102 gada ziņojums patvēruma 
jomā

203 000,00 122 602,57 80 397,43 60,40 %

3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma 
un datu analīze 

497 000,00 470 714,13 26 285,87 94,71 %

32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai 
sadarbībai

2 699 736,50 2 110 041,70 589 694,80 78,16 %

3201 Horizontāls atbalsts 
dalībvalstu praktiskai 
sadarbībai

100 000,00 68 851,45 31 148,55 68,85 %

3202 EASO apmācība 1 175 000,00 1 031 715,45 143 284,55 87,81 %
3203 kvalitātes procesi 425 000,00 337 781,90 87 218,10 79,48 %
3204 Izcelsmes valsts informācija 900 000,00 603 447,40 296 552,60 67,05 %
3205 pārvietošana, pārcelšanās un 

ārējā dimensija
99 736,50 68 245,50 31 491,00 68,43 %

33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši 
spiedīgos apstākļos

1 430 263,50 1 357 761,24 72 502,26 94,93 %

3301 Horizontāls atbalsts 
dalībvalstīm īpaši spiedīgos 
apstākļos

50 265,03 47 419,73 2 845,30 94,34 %

3302 ārkārtas atbalsts 1 379 998,47 1 310 341,51 69 656,96 94,95 %
34 Sadarbība ar partneriem un 

ieinteresētajām personām
150 000,00 45 326,16 104 673,84 30,22 %

3401 Sadarbība ar partneriem un 
ieinteresētajām personām

150 000,00 45 326,16 104 673,84 30,22 %

 Izdevumi kopā: 12 000 000,00 10 480 485,55 1 519 514,45 87,34 %

Budžeta C1 apropriāciju izpilde (2013. gada budžets) — maksājumi

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā izpilde Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

1 Personāla izdevumi 5 044 000,00 4 465 418,04 578 581,96 88,53 %
11 Algas un piemaksas 3 982 000,00 3 714 830,61 267 169,39 93,29 %
1101 Pamatalgas 2 063 450,00 1 923 403,85 140 046,15 93,21 %
1102 Ģimenes pabalsts 325 000,00 272 628,14 52 371,86 83,89 %
1103 Ekspatriācijas un 

ārvalstnieku pabalsti
375 000,00 365 874,97 9 125,03 97,57 %

1104 Sekretariāta piemaksas — — — —
1105 Līgumdarbinieki 466 300,00 466 123,81 176,19 99,96 %
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā izpilde Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

1106 Valstu norīkotie eksperti 525 000,00 471 337,04 53 662,96 89,78 %
1107 praktikanti
1108 Apdrošināšana slimības 

gadījumā
86 000,00 82 445,92 3 554,08 95,87 %

1109 Apdrošināšana pret nelaimes 
gadījumiem un arodslimībām

15 000,00 12 188,24 2 811,76 81,25 %

1110 Apdrošināšana pret 
bezdarbu

35 000,00 30 212,57 4 787,43 86,32 %

1111 pensiju aprēķināšana un 
izmaksa

1112 pabalsti un piešķīrumi bērna 
piedzimšanas un nāves 
gadījumos

1 000,00 396,62 603,38 39,66 %

1113 Ceļa izdevumi saistībā ar 
ikgadējo atvaļinājumu

90 250,00 90 219,45 30,55 99,97 %

1114 Nemainīgs pabalsts 
reprezentācijas izdevumiem

1115 Citi pabalsti
1116 Indeksācija
12 Ar personāla pieņemšanu 

darbā saistīti izdevumi
370 000,00 313 203,06 56 796,94 84,65 %

1201 darbā pieņemšanas 
izdevumi

150 000,00 103 181,79 46 818,21 68,79 %

1202 Ceļa izdevumi, izdevumi, 
kas saistīti ar iekārtošanos 
dzīvesvietā, dienas nauda, 
pārcelšanās izdevumi 

220 000,00 210 021,27 9 978,73 95,46 %

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle — — — —
13 komandējumu izdevumi 310 509,00 275 423,18 35 085,82 88,70 %
1301 komandējumu izdevumi 310 509,00 275 423,18 35 085,82 88,70 %
14 Sociāli medicīniskā 

infrastruktūra
35 000,00 3 680,46 31 319,54 10,52 %

1401 restorāni un ēdnīcas — — — —
1402 Medicīniskā aprūpe 30 000,00 3680,46 26 319,54 12,27 %
1403 Sabiedriskie kontakti 

personāla vidū
5 000,00 — 5 000,00 0,00%

1404 Skolas un pirmsskolas 
izglītības iestādes izdevumi

— — — —

1405 Speciālie pabalsti invalīdiem — — — —
15 personāla apmācība un kursi 100 000,00 37 225,01 62 774,99 37,23 %
1501 personāla apmācība un 

valodu kursi
100 000,00 37 225,01 62 774,99 37,23 %

16 ārējie pakalpojumi 241 491,00 119 863,45 121 627,55 49,63 %
1601 pagaidu pakalpojumi 241 491,00 119 863,45 121 627,55 49,63 %
1602 Citi ārējie pakalpojumi — — — —
17 pieņemšanas un pasākumi 5 000,00 1 192,27 3 807,73 23,85 %
1701 Ar pieņemšanām saistīti 

izdevumi un reprezentatīvie 
izdevumi 

5 000,00 1 192,27 3 807,73 23,85 %
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā izpilde Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

2 Infrastruktūras un darbības 
izdevumi

1 956 000,00 1 218 746,33 737 253,67 62,31 %

20 Ēku noma un ar to saistītās 
izmaksas 

398 100,00 322 723,66 75 376,34 81,07 %

2001 Nomas maksa 150 000,00 142 807,14 7 192,86 95,20 %
2002 Apdrošināšana 5 000,00 3 745,50 1 254,50 74,91 %
2003 Uzkopšana un apkope 29 100,00 23 704,40 5 395,60 81,46 %
2004 drošība un novērošana ēkā 106 000,00 66 310,53 39 689,47 62,56 %
2005 telpu aprīkošana 23 000,00 19 914,44 3 085,56 86,58 %
2006 Celtniecības un 

infrastruktūras darbi 
— — — —

2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 85 000,00 66 241,65 18 758,35 77,93 %
21 Informācijas un 

komunikācijas tehnoloģijas
684 400,00 342 872,86 341 527,14 50,10 %

2101 Ikt aprīkojums 458 000,00 262 024,47 195 975,53 57,21 %
2102 Ikt apkope 48 400,00 10 116,66 38 283,34 20,90 %
2103 Ikt atbalsta pakalpojumi 178 000,00 70 731,73 107 268,27 39,74 %
22 kustamais īpašums un ar to 

saistītie izdevumi
79 500,00 61 873,35 17 626,65 77,83 %

2201 tehniskais aprīkojums un 
iekārtas (iegāde, nomaiņa, 
noma, apkope)

— — — —

2202 biroja aprīkojums un iekārtas 15 000,00 12 865,05 2 134,95 85,77 %
2203 Mēbeles 64 500,00 49 008,30 15 491,70 75,98 %
2204 dokumentācijas un 

bibliotēkas izdevumi 
— — — —

23 kārtējie administratīvie 
izdevumi

720 000,00 450 830,63 269 169,37 62,62 %

2301 kancelejas preces 38 000,00 14 521,83 23 478,17 38,22 %
2302 pārtikas preces birojam 14 000,00 10 522,68 3 477,32 75,16 %
2303 banku komisijas maksas un 

citi finansiālie izdevumi
1 000,00 — 1 000,00 0,00%

2304 Izdevumi, kas saistīti ar 
juridiskiem pakalpojumiem

14 000,00 — 14 000,00 0,00%

2305 dažāda veida apdrošināšana 5 000,00 — 5 000,00 0,00%
2306 Administratīvie iekšējo un 

ārējo sanāksmju izdevumi 
175 000,00 113 543,56 61 456,44 64,88 %

2307 transporta un pārcelšanās 
pakalpojumi

5 000,00 2447,54 2 552,46 48,95 %

2308 biznesa konsultācijas 41 000,00 — 41 000,00 0,00%
2309 Administratīvās rakstiskās 

un mutiskās tulkošanas 
izmaksas 

252 000,00 232 856,85 19 143,15 92,40 %

2310 publikācijas 46 800,00 16 061,71 30 738,29 34,32 %
2311 komunikācija 44 200,00 9 789,89 34 410,11 22,15 %
2312 pārvaldība — — — —
2313 ES iestāžu un struktūru 

administratīvā atbalsta 
pakalpojumi

84 000,00 51 086,57 32 913,43 60,82 %
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā izpilde Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

24 pasta izdevumi/
telekomunikācijas 

74 000,00 40 445,83 33 554,17 54,66 %

2401 pasta izdevumi un piegādes 
izmaksas

1 000,00 163,89 836,11 16,39 %

2402 telekomunikāciju iekārtas — — —  
2403 telekomunikāciju izmaksas 73 000,00 40 281,94 32 718,06 55,18 %
3 Darbības izdevumi 3 500 000,00 3 469 413,14 30 586,86 99,13 %
31 Atbalsts kEpS īstenošanai 612 221,89 611 307,12 914,77 99,85 %
3101 Horizontāls atbalsts kEpS 

īstenošanai
— — — —

3102 gada ziņojums patvēruma 
jomā

258 000,00 257 085,23 914,77 99,65 %

3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma 
un datu analīze 

354 221,89 354 221,89 — 100,00%

32 Atbalsts dalībvalstu 
praktiskai sadarbībai

2 113 673,59 2 084 010,77 29 662,82 98,60 %

3201 Horizontāls atbalsts 
dalībvalstu praktiskai 
sadarbībai

28 278,11 25 351,45 2 926,66 89,65 %

3202 EASO apmācība 1 147v110,40 1 129 506,29 17 604,11 98,47 %
3203 kvalitātes procesi 317 069,32 308 494,32 8 575,00 97,30 %
3204 Izcelsmes valsts informācija 549 320,28 549 320,28 — 100,00%
3205 pārvietošana, pārcelšanās un 

ārējā dimensija
71 895,48 71 338,43 557,05 99,23 %

33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši 
spiedīgos apstākļos

745 165,03 745 155,76 9,27 100,00%

3301 Horizontāls atbalsts 
dalībvalstīm īpaši spiedīgos 
apstākļos

38 919,73 38 919,73 — 100,00%

3302 ārkārtas atbalsts 706 245,30 706 236,03 9,27 100,00%
34 Sadarbība ar partneriem un 

ieinteresētajām personām
28 939,49 28 939,49 — 100,00%

3401 Sadarbība ar partneriem un 
ieinteresētajām personām

28 939,49 28 939,49 — 100,00%

 Izdevumi kopā: 10 500 000,00 9 153 577,51 1 346 422,49 87,18 %

Budžeta C8 apropriāciju izpilde (iepriekšējo gadu saistības, kas pārnestas uz 
2013. gadu) — saistības

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā 
izpilde 

Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

1 Personāla izdevumi 244 237,16 169 120,32 75 116,84 69 %
12 Ar personāla pieņemšanu 

darbā saistīti izdevumi
13 667,17 13 667,17 — 100 %

1201 darbā pieņemšanas izdevumi 13 667,17 13 667,17 — 100 %
13 komandējumu izdevumi 143 540,30 72 308,36 71 231,94 50 %
1301 komandējumu izdevumi 143 540,30 72 308,36 71 231,94 50 %
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā 
izpilde 

Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

14 Sociāli medicīniskā 
infrastruktūra

2 620,00 2 620,00 — 100 %

1402 Medicīniskā aprūpe 1 000,00 1 000,00 — 100 %
1403 Sabiedriskie kontakti personāla 

vidū
1 620,00 1 620,00 — 100 %

15 personāla apmācība un kursi 13 989,35 13 989,35 — 100 %
1501 personāla apmācība un valodu 

kursi
13 989,35 13 989,35 — 100 %

16 ārējie pakalpojumi 65 959,60 65 899,46 60,14 100 %
1601 pagaidu pakalpojumi 65 959,60 65 899,46 60,14 100 %
17 pieņemšanas un pasākumi 4 460,74 635,98 3 824,76 14 %
1701 Ar pieņemšanām saistīti 

izdevumi un reprezentatīvie 
izdevumi 

4 460,74 635,98 3 824,76 14 %

2 Infrastruktūras un darbības 
izdevumi

1 376 368,40 1 180 344,10 196 024,30 86 %

20 Ēku noma un ar to saistītās 
izmaksas 

865 758,39 816 100,93 49 657,46 94 %

2001 Nomas maksa 21 850,00 12 490,42 9 359,58 57 %
2003 Uzkopšana un apkope 14 156,00 4 805,00 9 351,00 34 %
2004 drošība un novērošana ēkā 41 608,94 14 653,78 26 955,16 35 %
2005 telpu aprīkošana 761 838,00 761 838,00 — 100 %
2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 26 305,45 22 313,73 3 991,72 85 %
21 Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas
147 620,30 126 843,26 20 777,04 86 %

2101 Ikt aprīkojums 107 595,06 104 936,41 2 658,65 98 %
2103 Ikt atbalsta pakalpojumi 40 025,24 21 906,85 18 118,39 55 %
22 kustamais īpašums un ar to 

saistītie izdevumi
39 380,79 423,68 38 957,11 1 %

2203 Mēbeles 39 380,79 423,68 38 957,11 1 %
23 kārtējie administratīvie 

izdevumi
323 608,92 236 976,23 86 632,69 73 %

2301 kancelejas preces 9 893,71 940,36 8 953,35 10 %
2302 pārtikas preces birojam 4 868,00 4 868,00 — 100 %
2303 banku komisijas maksas un citi 

finansiālie izdevumi
100,00 47,19 52,81 47 %

2306 Administratīvie iekšējo un ārējo 
sanāksmju izdevumi 

145 147,93 83 529,71 61 618,22 58 %

2309 Administratīvās rakstiskās un 
mutiskās tulkošanas izmaksas 

120 000,00 117 237,75 2 762,25 98 %

2310 publikācijas 38 789,41 26 490,77 12 298,64 68 %
2311 komunikācija 4 032,87 3 862,45 170,42 0 %
2313 ES iestāžu un struktūru 

administratīvā atbalsta 
pakalpojumi

777,00 — 777,00 0 %

3 Darbības izdevumi 1 827 624,52 1 285 506,87 542 117,65 70 %
31 Atbalsts kEpS īstenošanai 199 489,02 199 489,02 — 0 %
3102 gada ziņojums patvēruma 

jomā
199 489,02 199 489,02 —  
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā 
izpilde 

Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

32 1 315 629,98 914 194,55 401 435,43 69 %
3201 Horizontāls atbalsts dalībvalstu 

praktiskai sadarbībai
14 270,02 — 14 270,02 0 %

3202 EASO apmācība 583 600,52 387 984,76 195 615,76 66 %
3203 kvalitātes procesi 222 215,80 114 687,87 107 527,93 52 %
3204 Izcelsmes valsts informācija 441 069,16 381 908,99 59 160,17 87 %
3205 pārvietošana, pārcelšanās un 

ārējā dimensija
54 474,48 29 612,93 24 861,55 54 %

33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši 
spiedīgos apstākļos

266 581,67 146 879,65 119 702,02 55 %

3302 ārkārtas atbalsts 266 581,67 146 879,65 119 702,02 55 %
34 Sadarbība ar partneriem un 

ieinteresētajām personām
45 923,85 24 943,65 20 980,20 54 %

3401 Sadarbība ar partneriem un 
ieinteresētajām personām

45 923,85 24 943,65 20 980,20 54 %

Izdevumi kopā: 3 448 230,08 2 634 971,29 813 258,79 76 %

Budžeta C8 apropriāciju izpilde (iepriekšējo gadu maksājumi, kas pārnesti uz 
2013. gadu) — maksājumi

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā 
izpilde 

Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

1 Personāla izdevumi 244 237,16 169 120,32 75 116,84 69 %
12 Ar personāla pieņemšanu 

darbā saistīti izdevumi
136 67,17 13 667,17 — 100 %

1201 darbā pieņemšanas izdevumi 13 667,17 13 667,17 — 100 %
13 komandējumu izdevumi 143 540,30 72 308,36 71 231,94 50 %
1301 komandējumu izdevumi 143 540,30 72 308,36 71 231,94 50 %
14 Sociāli medicīniskā 

infrastruktūra
2 620,00 2 620,00 — 200 %

1402 Medicīniskā aprūpe 1 000,00 1 000,00 — 100 %
1403 Sabiedriskie kontakti 

personāla vidū
1 620,00 1 620,00 — 100 %

15 personāla apmācība un kursi 13 989,35 13 989,35 — 100 %
1501 personāla apmācība un valodu 

kursi
13 989,35 13 989,35 — 100 %

16 ārējie pakalpojumi 65 959,60 65 899,46 60,14 100 %
1601 pagaidu pakalpojumi 65 959,60 65 899,46 60,14 100 %
17 pieņemšanas un pasākumi 4 460,74 635,98 3824,76 14 %
1701 Ar pieņemšanām saistīti 

izdevumi un reprezentatīvie 
izdevumi 

4 460,74 635,98 3824,76 14 %

2 Infrastruktūras un darbības 
izdevumi

1 376 368,40 1 180 344,10 196 024,30 86 %

20 Ēku noma un ar to saistītās 
izmaksas 

865 758,39 816 100,93 49 657,46 94 %

2001 Nomas maksa 21 850,00 12 490,42 9 359,58 57 %
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā 
izpilde 

Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

2003 Uzkopšana un apkope 14 156,00 4 805,00 9 351,00 34 %
2004 drošība un novērošana ēkā 41 608,94 14 653,78 26 955,16 35 %
2005 telpu aprīkošana 761 838,00 761 838,00 — 100 %
2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 26 305,45 22 313,73 3 991,72 85 %
21 Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas
147 620,30 126 843,26 20 777,04 86 %

2101 Ikt aprīkojums 107 595,06 104 936,41 2 658,65 98 %
2103 Ikt atbalsta pakalpojumi 40 025,24 21 906,85 18 118,39 55 %
22 kustamais īpašums un ar to 

saistītie izdevumi
39 380,79 423,68 38 957,11 1 %

2203 Mēbeles 39 380,79 423,68 38 957,11 1 %
23 kārtējie administratīvie 

izdevumi
323 608,92 236 976,23 86 632,69 73 %

2301 kancelejas preces 9 893,71 940,36 8 953,35 10 %
2302 pārtikas preces birojam 4 868,00 4 868,00 — 100 %
2303 banku komisijas maksas un citi 

finansiālie izdevumi
100,00 47,19 52,81 47 %

2306 Administratīvie iekšējo un 
ārējo sanāksmju izdevumi 

145 147,93 83 529,71 61 618,22 58 %

2309 Administratīvās rakstiskās un 
mutiskās tulkošanas izmaksas 

120 000,00 117 237,75 2 762,25 98 %

2310 publikācijas 38 789,41 26 490,77 12 298,64 68 %
2311 komunikācija 4 032,87 3 862,45 170,42 96 %
2313 ES iestāžu un struktūru 

administratīvā atbalsta 
pakalpojumi

777,00 — 777,00 0 %

 Izdevumi kopā: 1 620 605,56 1 349 464,42 271 141,14 83 %

Budžeta C4 (iekšēji piešķirto) saistību apropriāciju izpilde — saistības

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā izpilde Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
(%)

1 Personāla izdevumi 447,45 — 447,45 0 %
13 komandējumu izdevumi 447,45 — 447,45 0 %
1301 komandējumu izdevumi 447,45 — 447,45 0 %
2 Infrastruktūras un darbības 

izdevumi
29 045,91 — 29 045,91 0 %

20 Ēku noma un ar to saistītās 
izmaksas

29 045,91 — 29 045,91 0 %

2001 Nomas maksa 29 045,91 — 29 045,91 0 %
Izdevumi kopā 29 493,36 — 29 493,36 0 %



EASO 2013. gAdA dArbībAS  pārSkAtS — 69

Budžeta C4 (iekšēji piešķirto) saistību apropriāciju izpilde — maksājumi

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Pašreizējais 
budžets 

Pašreizējā izpilde Atlikusī bilances 
vērtība 

Attiecība 
( %)

1 Personāla izdevumi 447,45 — 447,45 0 %
13 komandējumu izdevumi 447,45 — 447,45 0 %
1301 komandējumu izdevumi 447,45 — 447,45  
2 Infrastruktūras un darbības 

izdevumi
29 045,91 — 29 045,91 0 %

20 Ēku noma un ar to saistītās 
izmaksas 

29 045,91 — 29 045,91 0 %

2001 Nomas maksa 29 045,91 — 29 045,91 0 %
 Izdevumi kopā 29 493,36 — 29 493,36 0 %

3.4.4. Budžeta izpilde — pārnesta no 2013. gada uz 2014. gadu 

pārnese ir paredzēta, lai gada beigās segtu plānotos izdevumus (bija jāsaņem vairāki rēķini un paziņojumi par 
parādiem no darbu izpildītājiem un ES iestādēm/aģentūrām). 

pārnestās apropriācijas attiecas uz:

• 1. sadaļu — personāla izdevumiem, piemēram, komandējumiem, medicīniskajām apskatēm (līgums ar komi-
sijas medicīnisko dienestu), apmācībām (ārējie līgumslēdzēji un līgums ar komisiju) un reprezentācijas izdevu-
miem/dažādiem citiem izdevumiem;

• 2. sadaļu — infrastruktūras un darbības izdevumiem (komunālie pakalpojumi, It aparatūra, programmatūra un 
ar to saistītie pakalpojumi u. c.), citu iestāžu administratīvo palīdzību (piem., līgumi ar Individuālo tiesību pār-
valdes un maksājumu biroju un budžeta ģenerāldirektorātu), tulkojumiem un publikācijām, kā arī valdes sēžu 
organizēšanas izmaksām;

• 3. sadaļu — darbības izdevumiem, piemēram, tulkojumiem un publikācijām, pasākumu organizēšanu, maksu 
dalībniekiem/ekspertiem par dalību EASO organizētajās sanāksmēs u. tml. 

Nediferencētās C1 apropriācijas, kas pārnestas no 2013. gada un 2014. gadu

Nediferencētās C1 apropriācijas (1. un 2. sadaļa), kas atbilst saistībām, par kurām ir pienācīgi noslēgti līgumi, 
finanšu gada beigās automātiski pārnes uz nākamo finanšu gadu kopā ar maksājumu apropriācijām.

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Saistību izpilde 
2013. g.

Maksājumu 
izpilde

2013. g.

Nenokārtotās 
saistību un 
maksājumu 

apropriācijas, 
kas pārnestas 

uz 2014. g.

Pārneses/
saistību 
attiecība 

1 Personāla izdevumi 4 615 024,22 4 465 418,04 149 606,18 3,24 %
11 Algas un piemaksas 3 714 830,61 3 714 830,61 — 0,00%
1101 Pamatalgas 1 923 403,85 1 923 403,85 — 0,00%
1102 Ģimenes pabalsts 272 628,14 272 628,14 — 0,00%
1103 Ekspatriācijas un ārvalstnieku 

pabalsti
365 874,97 365 874,97 — 0,00%

1104 Sekretariāta piemaksas — — — 0,00%
1105 Līgumdarbinieki 466 123,81 466 123,81 — 0,00%
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Saistību izpilde 
2013. g.

Maksājumu 
izpilde

2013. g.

Nenokārtotās 
saistību un 
maksājumu 

apropriācijas, 
kas pārnestas 

uz 2014. g.

Pārneses/
saistību 
attiecība 

1106 Valstu norīkotie eksperti 471 337,04 471 337,04 — 0,00%
1107 praktikanti — — — 0,00%
1108 Apdrošināšana slimības 

gadījumā
82 445,92 82 445,92 — 0,00%

1109 Apdrošināšana pret nelaimes 
gadījumiem un arodslimībām

12 188,24 12 188,24 — 0,00%

1110 Apdrošināšana pret bezdarbu 30 212,57 30 212,57 — 0,00%
1111 pensiju aprēķināšana un 

izmaksa
— — — 0,00%

1112 pabalsti un piešķīrumi bērna 
piedzimšanas un nāves 
gadījumos

396,62 396,62 — 0,00%

1113 Ceļa izdevumi saistībā ar 
ikgadējo atvaļinājumu

90 219,45 90 219,45 — 0,00%

1114 Nemainīgs pabalsts 
reprezentācijas izdevumiem

— — — 0,00%

1115 Citi pabalsti — — — 0,00%
1116 Indeksācija — — — 0,00%
12 Ar personāla pieņemšanu 

darbā saistīti izdevumi
328 203,06 313 203,06 15 000,00 4,57 %

1201 darbā pieņemšanas izdevumi 118 181,79 103 181,79 15 000,00 12,69 %
1202 Ceļa izdevumi, izdevumi, 

kas saistīti ar iekārtošanos 
dzīvesvietā, dienas nauda, 
pārcelšanās izdevumi 

210 021,27 210 021,27 — 0,00%

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle — — — 0,00%
13 komandējumu izdevumi 310 509,00 275 423,18 35 085,82 11,30 %
1301 komandējumu izdevumi 310 509,00 275 423,18 35 085,82 11,30 %
14 Sociāli medicīniskā 

infrastruktūra
14 680,46 3 680,46 11 000,00 74,93 %

1401 restorāni un ēdnīcas — — — 0,00%
1402 Medicīniskā aprūpe 10 680,46 3 680,46 7 000,00 65,54 %
1403 Sabiedriskie kontakti 

personāla vidū
4 000,00 — 4 000,00 100,00%

1404 Skolas un pirmsskolas 
izglītības iestādes izdevumi

— — — 0,00%

1405 Speciālie pabalsti invalīdiem — — — 0,00%
15 personāla apmācība un kursi 64 652,84 37 225,01 27 427,83 42,42 %
1501 personāla apmācība un valodu 

kursi
64 652,84 37 225,01 27 427,83 42,42 %

16 ārējie pakalpojumi 180 955,98 119 863,45 61 092,53 33,76 %
1601 pagaidu pakalpojumi 180 955,98 119 863,45 61 092,53 33,76 %
1602 Citi ārējie pakalpojumi — — — 0,00%
17 pieņemšanas un pasākumi 1 192,27 1 192,27 — 0,00%
1701 Ar pieņemšanām saistīti 

izdevumi un reprezentatīvie 
izdevumi 

1 192,27 1 192,27 — 0,00%
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Saistību izpilde 
2013. g.

Maksājumu 
izpilde

2013. g.

Nenokārtotās 
saistību un 
maksājumu 

apropriācijas, 
kas pārnestas 

uz 2014. g.

Pārneses/
saistību 
attiecība 

2 Infrastruktūras un darbības 
izdevumi

1 759 015,53 1 218 746,33 540 269,20 30,71 %

20 Ēku noma un ar to saistītās 
izmaksas

385 617,68 322 723,66 62 894,02 16,31 %

2001 Nomas maksa 149 904,00 142 807,14 7 096,86 4,73 %
2002 Apdrošināšana 3 745,50 3 745,50 — 0,00%
2003 Uzkopšana un apkope 26 304,40 23 704,40 2 600,00 9,88 %
2004 drošība un novērošana ēkā 100 749,34 66 310,53 34 438,81 34,18 %
2005 telpu aprīkošana 19 914,44 19 914,44 — 0,00%
2006 Celtniecības un infrastruktūras 

darbi 
— — — 0,00%

2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 85 000,00 66 241,65 18 758,35 22,07 %
21 Informācijas un komunikācijas 

tehnoloģijas
631 302,36 342 872,86 288 429,50 45,69 %

2101 Ikt aprīkojums 454 964,63 262 024,47 192 940,16 42,41 %
2102 Ikt apkope 11 206,00 10 116,66 1 089,34 9,72 %
2103 Ikt atbalsta pakalpojumi 165 131,73 70 731,73 94 400,00 57,17 %
22 kustamais īpašums un ar to 

saistītie izdevumi
65 329,10 61 873,35 3 455,75 5,29 %

2201 tehniskais aprīkojums un 
iekārtas (iegāde, nomaiņa, 
noma, apkope)

— — — 0,00%

2202 biroja aprīkojums un iekārtas 12 865,05 12 865,05 — 0,00%
2203 Mēbeles 52 464,05 49 008,30 3 455,75 6,59 %
2204 dokumentācijas un bibliotēkas 

izdevumi 
— — — 0,00%

23 kārtējie administratīvie 
izdevumi

608 379,14 450 830,63 157 548,51 25,90 %

2301 kancelejas preces 20 885,00 14 521,83 6 363,17 30,47 %
2302 pārtikas preces birojam 10 822,68 10 522,68 300,00 2,77 %
2303 banku komisijas maksas un citi 

finansiālie izdevumi
1 000,00 — 1 000,00 100,00%

2304 Izdevumi, kas saistīti ar 
juridiskiem pakalpojumiem

— — — 0,00%

2305 dažāda veida apdrošināšana — — — 0,00%
2306 Administratīvie iekšējo un 

ārējo sanāksmju izdevumi 
134 318,01 113 543,56 20 774,45 15,47 %

2307 transporta un pārcelšanās 
pakalpojumi

4 000,00 2 447,54 1 552,46 38,81 %

2308 biznesa konsultācijas 38 715,00 — 38 715,00 100,00%
2309 Administratīvās rakstiskās un 

mutiskās tulkošanas izmaksas 
239 000,00 232 856,85 6 143,15 2,57 %

2310 publikācijas 35 572,10 16 061,71 19 510,39 54,85 %
2311 komunikācija 43 082,89 9 789,89 33 293,00 77,28 %
2312 pārvaldība — — — 0,00%
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Saistību izpilde 
2013. g.

Maksājumu 
izpilde

2013. g.

Nenokārtotās 
saistību un 
maksājumu 

apropriācijas, 
kas pārnestas 

uz 2014. g.

Pārneses/
saistību 
attiecība 

2313 ES iestāžu un struktūru 
administratīvā atbalsta 
pakalpojumi

80 983,46 51 086,57 29 896,89 36,92 %

24 pasta izdevumi/
telekomunikācijas 

68 387,25 40 445,83 27 941,42 40,86 %

2401 pasta izdevumi un piegādes 
izmaksas

1 000,00 163,89 836,11 83,61 %

2402 telekomunikāciju iekārtas — — — 0,00%
2403 telekomunikāciju izmaksas 67 387,25 40 281,94 27 105,31 40,22 %

Nediferencētās C4 apropriācijas, kas pārnestas no 2013. gada un 2014. gadu

Nediferencētās C4 apropriācijas (iekšēji piešķirtos līdzekļus) automātiski pārnes uz nākamo finanšu gadu kopā ar 
maksājumu apropriācijām.

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Saistību izpilde 
2013. g.

Maksājumu 
izpilde

2013. g. 

Nenokārtotās 
saistību un 
maksājumu 

apropriācijas, 
kas pārnestas uz 

2014. g.

Pārneses/
saistību 
attiecība 

1 Personāla izdevumi 447,45 — 447,45 100 %
13 komandējumu izdevumi 447,45 — 447,45 100 %
1301 komandējumu izdevumi 447,45 — 447,45 100 %
2 Infrastruktūras un 

darbības izdevumi
29 045,91 — 29 045,91 100 %

20 Ēku noma un ar to saistītās 
izmaksas

29 045,91 — 29 045,91 100 %

2001 Nomas maksa 29 045,91 — 29 045,91 100 %
Izdevumi 
kopā:

 29 493,36 — 29 493,36 100 %

Diferencētās apropriācijas, kas pārnestas no 2013. gada un 2014. gadu

diferencētās C1 apropriācijas (3. sadaļa), kas atbilst saistībām, par kurām ir pienācīgi noslēgti līgumi, finanšu gada 
beigās automātiski pārnes uz nākamo finanšu gadu kā C8 apropriācijas bez maksājumu apropriācijām.

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Saistību izpilde Maksājumu 
izpilde

(tikai C1)

Pārnestās 
nenokārtotās 

saistību 
apropriācijas 

Pārneses/
saistību 
attiecība 

3 Darbības izdevumi 4 106 445,80 2 264 647,27 1 841 798,53 44,85 %
31 Atbalsts kEpS īstenošanai 593 316,70 446 532,46 146 784,24 24,74 %
3101 Horizontāls atbalsts kEpS 

īstenošanai
—  — 0,00%
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Saistību izpilde Maksājumu 
izpilde

(tikai C1)

Pārnestās 
nenokārtotās 

saistību 
apropriācijas 

Pārneses/
saistību 
attiecība 

3102 gada ziņojums patvēruma 
jomā

122 602,57 92 310,57 30 292,00 24,71 %

3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma 
un datu analīze 

470 714,13 354 221,89 116 492,24 24,75 %

32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai 
sadarbībai

2 110 041,70 1 215 842,86 894 198,84 42,38 %

3201 Horizontāls atbalsts 
dalībvalstu praktiskai 
sadarbībai

68 851,45 25 351,45 43 500,00 63,18 %

3202 EASO apmācība 1 031 715,45 759 096,36 272 619,09 26,42 %
3203 kvalitātes procesi 337 781,90 196 356,45 141 425,45 41,87 %
3204 Izcelsmes valsts informācija 603 447,40 193 313,10 410 134,30 67,97 %
3205 pārvietošana, pārcelšanās un 

ārējā dimensija
68 245,50 41 725,50 26 520,00 38,86 %

33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši 
spiedīgos apstākļos

1 357 761,24 598 276,11 759 485,13 55,94 %

3301 Horizontāls atbalsts 
dalībvalstīm īpaši spiedīgos 
apstākļos

47 419,73 38 919,73 8 500,00 17,93 %

3302 ārkārtas atbalsts 1 310 341,51 559 356,38 750 985,13 57,31 %
34 Sadarbība ar partneriem un 

ieinteresētajām personām
45 326,16 3 995,84 41 330,32 91,18 %

3401 Sadarbība ar partneriem un 
ieinteresētajām personām

45 326,16 3 995,84 41 330,32 91,18 %

diferencētās C8 apropriācijas (3. sadaļa) no iepriekšējiem gadiem automātiski pārnes uz nākamo finanšu gadu kā 
C8 apropriācijas bez maksājumu apropriācijām.

Budžeta 
pozīcija

Apraksts Saistību izpilde Maksājumu 
izpilde
(kā C1)

Pārnestās 
nenokārtotās 

saistību 
apropriācijas 

Pārneses/
saistību 
attiecība 

3 Darbības izdevumi 1 285 506,87 1 204 765,87 80 741,00 6,28 %
31 Atbalsts kEpS īstenošanai 199 489,02 164 774,66 34 714,36 17,40 %
3101 Horizontāls atbalsts kEpS 

īstenošanai
—  — 0,00%

3102 gada ziņojums patvēruma 
jomā

199 489,02 164 774,66 34 714,36 17,40 %

3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma 
un datu analīze 

—  — 0,00%

32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai 
sadarbībai

914 194,55 868 167,91 46 026,64 5,03 %

3201 Horizontāls atbalsts 
dalībvalstu praktiskai 
sadarbībai

—  — 0,00%

3202 EASO apmācība 387 984,76 370 409,93 17 574,83 4,53 %
3203 kvalitātes procesi 114 687,87 112 137,87 2 550,00 2,22 %
3204 Izcelsmes valsts informācija 381 908,99 356 007,18 25 901,81 6,78 %
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Budžeta 
pozīcija

Apraksts Saistību izpilde Maksājumu 
izpilde
(kā C1)

Pārnestās 
nenokārtotās 

saistību 
apropriācijas 

Pārneses/
saistību 
attiecība 

3205 pārvietošana, pārcelšanās un 
ārējā dimensija

29 612,93 29 612,93 — 0,00%

33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši 
spiedīgos apstākļos

146 879,65 146 879,65 — 0,00%

3301 Horizontāls atbalsts 
dalībvalstīm īpaši spiedīgos 
apstākļos

—  — 0 00 %

3302 ārkārtas atbalsts 146 879,65 146 879,65 — 0,00%
34 Sadarbība ar partneriem un 

ieinteresētajām personām
24 943,65 24 943,65 — 0,00%

3401 Sadarbība ar partneriem un 
ieinteresētajām personām

24 943,65 24 943,65 — 0,00%

3.5. Pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 2013. gadā

3.5.1. Tiesiskais regulējums

EASO finanšu noteikumu 93. pants paredz, kas EASO ir jāsagatavo pārskats par budžeta un finanšu pārvaldību 
attiecīgajā finanšu gadā. Izpilddirektors nosūta pārskatu Eiropas parlamentam, padomei, komisijai un revīzijas 
palātai līdz nākamā finanšu gada 31. martam. 

pārskats gan absolūtā, gan procentu izteiksmē sniedz vismaz pārskatu par apropriāciju izpildes proporcionālo 
apjomu, kā arī informācijas kopsavilkumu par apropriāciju pārvietojumiem starp dažādiem budžeta posteņiem.

pārskatus iekļauj konsolidētajā gada darbības pārskatā atbilstoši EASO finanšu noteikumu 47. pantam, un tam ir 
divi pielikumi par 2013. gadā veiktajiem iepirkumiem un par personālam paredzēto līdzekļu izlietojumu.

3.5.2. Budžeta izpilde 2013. gadā

Informācija par budžeta izpildi atrodama 3.4.3. sadaļā. 
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3.5.3. Kredītrīkotāja apstiprinātie pārskaitījumi

Nākamajās lappusēs iekļautās tabulas atspoguļo kredītrīkotāja vai deleģēto kredītrīkotāju apstiprinātos budžeta 
pārskaitījumus kā saistības un maksājumus (EASO finanšu noteikumu 2. panta 4. punkts). 

Sadaļa 
Nodaļa 
Pozīcija 

Budžeta apraksts Pieņemtais ESAO budžets 2013. gadam Pārskaitījums 20.2.2013.
ASO.140

Pārskaitījums 22.2.2013.
ASO.142

  SA MA SA MA SA MA 
1 Personāla izdevumi 5 044 000,00 5 044 000,00
11 Algas un piemaksas 4 087 542,00 4 087 542,00 – 50 000,00 – 50 000,00
1101 Pamatalgas 2 253 780,00 2 253 780,00 – 50 000,00 – 50 000,00
1102 Ģimenes pabalsts 157 094,00 157 094,00
1103 Ekspatriācijas un ārvalstnieku pabalsti  540 521,00 540 521,00
1104 Sekretariāta piemaksas 
1105 Līgumdarbinieki 260 329,00 260 329,00
1106 Valstu norīkotie eksperti 638 000,00 638 000,00
1107 Praktikanti 
1108 Apdrošināšana slimības gadījumā 96 130,00 96 130,00
1109 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām 14 487,00 14 487,00
1110 Apdrošināšana pret bezdarbu 36 201,00 36 201,00
1111 Pensiju aprēķināšana un izmaksa 

1112 Pabalsti un piešķīrumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos 1 000,00 1 000,00
1113 Ceļa izdevumi saistībā ar ikgadējo atvaļinājumu 90 000,00 90 000,00
1114 Nemainīgs pabalsts reprezentācijas izdevumiem 
1115 Citi pabalsti 
1116 Indeksācija 
12 Ar personāla pieņemšanu darbā saistīti izdevumi 194 000,00 194 000,00 50 000,00 50 000,00
1201 Darbā pieņemšanas izdevumi 45 000,00 45 000,00 50 000,00 50 000,00

1202 
Ceļa izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar iekārtošanos dzīvesvietā, dienas 
nauda, pārcelšanās izdevumi  149 000,00 149 000,00

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle  
13 Komandējumu izdevumi 473 375,00 473 375,00
1301 Komandējumu izdevumi 473 375,00 473 375,00
14 Sociāli medicīniskā infrastruktūra 69 000,00 69 000,00
1401 Restorāni un ēdnīcas 
1402 Medicīniskā aprūpe  6 000,00 6 000,00
1403 Sabiedriskie kontakti personāla vidū 14 000,00 14 000,00
1404 Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 49 000,00 49 000,00
1405 Speciālie pabalsti invalīdiem 
15 Personāla apmācība un kursi 70 000,00 70 000,00
1501 Personāla apmācība un valodu kursi 70 000,00 70 000,00
16 Ārējie pakalpojumi  145 083,00 145 083,00
1601 Pagaidu pakalpojumi  145 083,00 145 083,00
1602 Citi ārējie pakalpojumi  
17 Pieņemšanas un pasākumi  5 000,00 5 000,00
1701 Ar pieņemšanām saistīti izdevumi un reprezentatīvie izdevumi   5 000,00 5 000,00
2 Infrastruktūras un darbības izdevumi 1 956 000,00 1 956 000,00
20 Ēku noma un ar to saistītās izmaksas  380 000,00 380 000,00
2001 Nomas maksa 200 000,00 200 000,00
2002 Apdrošināšana  5 000,00 5 000,00
2003 Uzkopšana un apkope  40 000,00 40 000,00
2004 Drošība un novērošana ēkā   50 000,00 50 000,00
2005 Telpu aprīkošana 
2006 Celtniecības un infrastruktūras darbi  
2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 85 000,00 85 000,00
21 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 680 000,00 680 000,00
2101 IKT aprīkojums 320 500,00 320 500,00
2102 IKT apkope 65 000,00 65 000,00
2103 IKT atbalsta pakalpojumi 294 500,00 294 500,00
22 Kustamais īpašums un ar to saistītie izdevumi 150 000,00 150 000,00
2201 Tehniskais aprīkojums un iekārtas (iegāde, nomaiņa, noma, apkope) 50 000,00 50 000,00
2202 Biroja aprīkojums un iekārtas 
2203 Mēbeles 75 000,00 75 000,00
2204 Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi  25 000,00 25 000,00
23 Kārtējie administratīvie izdevumi 656 000,00 656 000,00
2301 Kancelejas preces 25 000,00 25 000,00
2302 Pārtikas preces birojam 35 000,00 35 000,00
2303 Banku komisijas maksas un citi finansiālie izdevumi 1 000,00 1 000,00
2304 Izdevumi, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem 5 000,00 5 000,00
2305 Dažāda veida apdrošināšana 5 000,00 5 000,00
2306 Administratīvie iekšējo un ārējo sanāksmju izdevumi  280 000,00 280 000,00
2307 Transporta un pārcelšanās pakalpojumi 5 000,00 5 000,00
2308 Biznesa konsultācijas 
2309 Administratīvās rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas  185 000,00 185 000,00
2310 Publikācijas 85 000,00 85 000,00
2311 Komunikācija 30 000,00 30 000,00
2312 Pārvaldība 
2313 ES iestāžu un struktūru administratīvā atbalsta pakalpojumi 
24 Pasta izdevumi/telekomunikācijas  90 000,00 90 000,00
2401 Pasta izdevumi un piegādes izmaksas 5 000,00 5 000,00
2402 Telekomunikāciju iekārtas  3 500,00 3 500,00
2403 Telekomunikāciju izmaksas  81 500,00 81 500,00
3 Darbības izdevumi  5 000 000,00 2 000 000,00
31 Atbalsts KEPS īstenošanai 800 000,00 100 000,00 115 000,00
3101 Horizontāls atbalsts KEPS īstenošanai 100 000,00
3102 Gada ziņojums patvēruma jomā 300 000,00 65 000,00 115 000,00
3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma un datu analīze  400 000,00 35 000,00
32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai 2 800 000,00 1 305 000,00
3201 Horizontāls atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai 100 000,00 100 000,00
3202 EASO apmācība 1 200 000,00 600 000,00
3203 Kvalitātes procesi 450 000,00 300 000,00
3204 Izcelsmes valsts informācija 900 000,00 250 000,00
3205 Pārvietošana, pārcelšanās un ārējā dimensija 150 000,00 55 000,00
33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 1 250 000,00 549 000,00 – 115 000,00
3301 Horizontāls atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 50 000,00
3302 Ārkārtas atbalsts 1 200 000,00 549 000,00 – 115 000,00
34 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 150 000,00 46 000,00
3401 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 150 000,00 46 000,00
IZDEVUMI KOPĀ 12 000 000,00 9 000 000,00
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Sadaļa 
Nodaļa 
Pozīcija 

Budžeta apraksts Pārskaitījums 26.2.2013. ASO.145 Grozījumi 1/2013 12.4.2013. Pārskaitījums 15.4.2013. ASO.147

  SA MA SA MA SA MA 
1 Personāla izdevumi 
11 Algas un piemaksas 
1101 Pamatalgas 
1102 Ģimenes pabalsts 
1103 Ekspatriācijas un ārvalstnieku pabalsti  
1104 Sekretariāta piemaksas 
1105 Līgumdarbinieki 
1106 Valstu norīkotie eksperti 
1107 Praktikanti 
1108 Apdrošināšana slimības gadījumā 
1109 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām 
1110 Apdrošināšana pret bezdarbu 
1111 Pensiju aprēķināšana un izmaksa 
1112 Pabalsti un piešķīrumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos 
1113 Ceļa izdevumi saistībā ar ikgadējo atvaļinājumu 
1114 Nemainīgs pabalsts reprezentācijas izdevumiem 
1115 Citi pabalsti 
1116 Indeksācija 
12 Ar personāla pieņemšanu darbā saistīti izdevumi 
1201 Darbā pieņemšanas izdevumi 

1202 
Ceļa izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar iekārtošanos dzīvesvietā, dienas 
nauda, pārcelšanās izdevumi  

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle  
13 Komandējumu izdevumi 
1301 Komandējumu izdevumi 
14 Sociāli medicīniskā infrastruktūra 
1401 Restorāni un ēdnīcas 
1402 Medicīniskā aprūpe  
1403 Sabiedriskie kontakti personāla vidū 
1404 Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 
1405 Speciālie pabalsti invalīdiem 
15 Personāla apmācība un kursi 
1501 Personāla apmācība un valodu kursi 
16 Ārējie pakalpojumi  
1601 Pagaidu pakalpojumi  
1602 Citi ārējie pakalpojumi  
17 Pieņemšanas un pasākumi  
1701 Ar pieņemšanām saistīti izdevumi un reprezentatīvie izdevumi   
2 Infrastruktūras un darbības izdevumi 
20 Ēku noma un ar to saistītās izmaksas 50 000,00 50 000,00
2001 Nomas maksa 
2002 Apdrošināšana  
2003 Uzkopšana un apkope  
2004 Drošība un novērošana ēkā   50 000,00 50 000,00
2005 Telpu aprīkošana 
2006 Celtniecības un infrastruktūras darbi  
2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 
21 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – 45 000,00 – 45 000,00
2101 IKT aprīkojums – 25 000,00 – 25 000,00
2102 IKT apkope – 5 000,00 – 5 000,00
2103 IKT atbalsta pakalpojumi – 15 000,00 – 15 000,00
22 Kustamais īpašums un ar to saistītie izdevumi – 50 000,00 – 50 000,00 –10 000,00 – 10 000,00
2201 Tehniskais aprīkojums un iekārtas (iegāde, nomaiņa, noma, apkope) 50 000,00 – 50 000,00
2202 Biroja aprīkojums un iekārtas 
2203 Mēbeles 
2204 Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi  – 10 000,00 – 10 000,00
23 Kārtējie administratīvie izdevumi 55 000,00 55 000,00
2301 Kancelejas preces 
2302 Pārtikas preces birojam 
2303 Banku komisijas maksas un citi finansiālie izdevumi 
2304 Izdevumi, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem 
2305 Dažāda veida apdrošināšana 
2306 Administratīvie iekšējo un ārējo sanāksmju izdevumi  – 26 000,00 – 26 000,00
2307 Transporta un pārcelšanās pakalpojumi 
2308 Biznesa konsultācijas 
2309 Administratīvās rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas  
2310 Publikācijas 
2311 Komunikācija 
2312 Pārvaldība 
2313 ES iestāžu un struktūru administratīvā atbalsta pakalpojumi 81 000,00 81 000,00
24 Pasta izdevumi/telekomunikācijas  
2401 Pasta izdevumi un piegādes izmaksas 
2402 Telekomunikāciju iekārtas  
2403 Telekomunikāciju izmaksas  
3 Darbības izdevumi  1 500 000,00
31 Atbalsts KEPS īstenošanai 358 000,00
3101 Horizontāls atbalsts KEPS īstenošanai 
3102 Gada ziņojums patvēruma jomā 163 000,00
3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma un datu analīze  195 000,00
32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai 694 000,00
3201 Horizontāls atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai 55 000,00
3202 EASO apmācība 300 000,00
3203 Kvalitātes procesi 125 000,00
3204 Izcelsmes valsts informācija 135 000,00
3205 Pārvietošana, pārcelšanās un ārējā dimensija 79 000,00
33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 427 000,00
3301 Horizontāls atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 20 000,00
3302 Ārkārtas atbalsts 407 000,00
34 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 21 000,00
3401 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 21 000,00
IZDEVUMI KOPĀ 1 500 000,00
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Sadaļa  Pārskaitījums  Pārskaitījums  Pārskaitījums 
Nodaļa Budžeta apraksts 19.4.2013. 28.5.2013. 6.6.2013. 
Pozīcija  ASO.149 ASO.154 ASO.156 

  SA MA SA MA SA MA 
  
1 Personāla izdevumi 
11 Algas un piemaksas – 60 000,00 – 60 000,00
1101 Pamatalgas – 23 328,43 – 23 328,43
1102 Ģimenes pabalsts 105 828,43 105 828,43
1103 Ekspatriācijas un ārvalstnieku pabalsti  – 105 000,00 – 105 000,00
1104 Sekretariāta piemaksas 
1105 Līgumdarbinieki 80 000,00 80 000,00
1106 Valstu norīkotie eksperti – 100 000,00 – 100 000,00
1107 Praktikanti 
1108 Apdrošināšana slimības gadījumā – 15 000,00 – 15 000,00
1109 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām – 2500,00 – 2500,00
1110 Apdrošināšana pret bezdarbu 
1111 Pensiju aprēķināšana un izmaksa 
1112 Pabalsti un piešķīrumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos 
1113 Ceļa izdevumi saistībā ar ikgadējo atvaļinājumu 
1114 Nemainīgs pabalsts reprezentācijas izdevumiem 
1115 Citi pabalsti 
1116 Indeksācija 
12 Ar personāla pieņemšanu darbā saistīti izdevumi 60 000,00 60 000,00
1201 Darbā pieņemšanas izdevumi 

1202 
Ceļa izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar iekārtošanos dzīvesvietā, dienas 
nauda, pārcelšanās izdevumi  60 000,00 60 000,00

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle  
13 Komandējumu izdevumi – 9 000,00 – 9 000,00
1301 Komandējumu izdevumi – 9 000,00 – 9 000,00
14 Sociāli medicīniskā infrastruktūra 9 000,00 9 000,00
1401 Restorāni un ēdnīcas 
1402 Medicīniskā aprūpe  24 000,00 24 000,00
1403 Sabiedriskie kontakti personāla vidū – 5 000,00 – 5 000,00
1404 Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi – 10 000,00 – 10 000,00
1405 Speciālie pabalsti invalīdiem 
15 Personāla apmācība un kursi 
1501 Personāla apmācība un valodu kursi 
16 Ārējie pakalpojumi  
1601 Pagaidu pakalpojumi  
1602 Citi ārējie pakalpojumi  
17 Pieņemšanas un pasākumi  
1701 Ar pieņemšanām saistīti izdevumi un reprezentatīvie izdevumi   
2 Infrastruktūras un darbības izdevumi 
20 Ēku noma un ar to saistītās izmaksas 
2001 Nomas maksa – 38 000,00 – 38 000,00
2002 Apdrošināšana  
2003 Uzkopšana un apkope  
2004 Drošība un novērošana ēkā   
2005 Telpu aprīkošana 38 000,00 38 000,00
2006 Celtniecības un infrastruktūras darbi  
2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 
21 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
2101 IKT aprīkojums 
2102 IKT apkope 
2103 IKT atbalsta pakalpojumi 
22 Kustamais īpašums un ar to saistītie izdevumi 
2201 Tehniskais aprīkojums un iekārtas (iegāde, nomaiņa, noma, apkope) 
2202 Biroja aprīkojums un iekārtas 
2203 Mēbeles 
2204 Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi  
23 Kārtējie administratīvie izdevumi 
2301 Kancelejas preces 
2302 Pārtikas preces birojam 
2303 Banku komisijas maksas un citi finansiālie izdevumi 
2304 Izdevumi, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem 
2305 Dažāda veida apdrošināšana 
2306 Administratīvie iekšējo un ārējo sanāksmju izdevumi  
2307 Transporta un pārcelšanās pakalpojumi 
2308 Biznesa konsultācijas 
2309 Administratīvās rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas  
2310 Publikācijas 
2311 Komunikācija 
2312 Pārvaldība 
2313 ES iestāžu un struktūru administratīvā atbalsta pakalpojumi 
24 Pasta izdevumi/telekomunikācijas  
2401 Pasta izdevumi un piegādes izmaksas 
2402 Telekomunikāciju iekārtas  
2403 Telekomunikāciju izmaksas  
3 Darbības izdevumi  
31 Atbalsts KEPS īstenošanai 
3101 Horizontāls atbalsts KEPS īstenošanai 
3102 Gada ziņojums patvēruma jomā 
3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma un datu analīze  
32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai 
3201 Horizontāls atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai 
3202 EASO apmācība 
3203 Kvalitātes procesi 
3204 Izcelsmes valsts informācija 
3205 Pārvietošana, pārcelšanās un ārējā dimensija 
33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 
3301 Horizontāls atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 29 976,15
3302 Ārkārtas atbalsts – 29 976,15
34 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 
3401 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 
IZDEVUMI KOPĀ 
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    Pārskaitījumi pēc pusgada budžeta 
pārskatīšanas 2013. g. 

Sadaļa   Pārskaitījums  Pārskaitījums S1 — 19.7.2013. ASO.162 
Nodaļa Budžeta apraksts 9.7.2013. 16.7.2013. S2 — 25.7.2013. ASO.163 
Pozīcija  ASO.160 ASO.158 S3 — 26.7.2013. ASO.166 

  SA MA SA MA SA MA 
  
1 Personāla izdevumi – 0,00 – 0,00
11 Algas un piemaksas 4 458,00 4 458,00
1101 Pamatalgas – 110 451,57 – 110 451,57
1102 Ģimenes pabalsts 62 077,57 62 077,57
1103 Ekspatriācijas un ārvalstnieku pabalsti  – 60 521,00 – 60 521,00
1104 Sekretariāta piemaksas 
1105 Līgumdarbinieki 119 671,00 119 671,00
1106 Valstu norīkotie eksperti – 13 000,00 – 13 000,00
1107 Praktikanti 
1108 Apdrošināšana slimības gadījumā 4 870,00 4 870,00
1109 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām 3 013,00 3 013,00
1110 Apdrošināšana pret bezdarbu – 1 201,00 – 1 201,00
1111 Pensiju aprēķināšana un izmaksa 
1112 Pabalsti un piešķīrumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos 
1113 Ceļa izdevumi saistībā ar ikgadējo atvaļinājumu 
1114 Nemainīgs pabalsts reprezentācijas izdevumiem 
1115 Citi pabalsti 
1116 Indeksācija 
12 Ar personāla pieņemšanu darbā saistīti izdevumi 66 000,00 66 000,00
1201 Darbā pieņemšanas izdevumi 55 000,00 55 000,00

1202 
Ceļa izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar iekārtošanos dzīvesvietā, dienas nauda, 
pārcelšanās izdevumi  11 000,00 11 000,00

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle  
13 Komandējumu izdevumi – 96 408,35 – 96 408,35 – 57 457,65 – 57 457,65
1301 Komandējumu izdevumi – 96 408,35 – 96 408,35 – 57 457,65 – 57 457,65
14 Sociāli medicīniskā infrastruktūra – 43 000,00 – 43 000,00
1401 Restorāni un ēdnīcas 
1402 Medicīniskā aprūpe  
1403 Sabiedriskie kontakti personāla vidū – 4 000,00 – 4 000,00
1404 Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi – 39 000,00 – 39 000,00
1405 Speciālie pabalsti invalīdiem 
15 Personāla apmācība un kursi 30 000,00 30 000,00
1501 Personāla apmācība un valodu kursi 30 000,00 30 000,00
16 Ārējie pakalpojumi  96 408,35 96 408,35 – 0,35 – 0,35
1601 Pagaidu pakalpojumi  96 408,35 96 408,35 – 0,35 – 0,35
1602 Citi ārējie pakalpojumi  
17 Pieņemšanas un pasākumi  
1701 Ar pieņemšanām saistīti izdevumi un reprezentatīvie izdevumi   
2 Infrastruktūras un darbības izdevumi 
20 Ēku noma un ar to saistītās izmaksas – 35 900,00 – 35 900,00
2001 Nomas maksa – 12 000,00 – 12 000,00
2002 Apdrošināšana  
2003 Uzkopšana un apkope  – 10 900,00 – 10 900,00
2004 Drošība un novērošana ēkā   
2005 Telpu aprīkošana 
2006 Celtniecības un infrastruktūras darbi  
2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure – 13 000,00 – 13 000,00
21 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 62 400,00 62 400,00
2101 IKT aprīkojums 100 500,00 100 500,00
2102 IKT apkope 1 400,00 1 400,00
2103 IKT atbalsta pakalpojumi – 39 500,00 – 39 500,00
22 Kustamais īpašums un ar to saistītie izdevumi – 10 500,00 – 10 500,00
2201 Tehniskais aprīkojums un iekārtas (iegāde, nomaiņa, noma, apkope) 
2202 Biroja aprīkojums un iekārtas 15 000,00 15 000,00
2203 Mēbeles – 10 500,00 – 10 500,00
2204 Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi  – 15 000,00 – 15 000,00
23 Kārtējie administratīvie izdevumi – 13 000,00 – 13 000,00
2301 Kancelejas preces 13 000,00 13 000,00
2302 Pārtikas preces birojam – 21 000,00 – 21 000,00
2303 Banku komisijas maksas un citi finansiālie izdevumi 
2304 Izdevumi, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem 15 000,00 15 000,00
2305 Dažāda veida apdrošināšana 
2306 Administratīvie iekšējo un ārējo sanāksmju izdevumi  – 79 000,00 – 79 000,00
2307 Transporta un pārcelšanās pakalpojumi 
2308 Biznesa konsultācijas 
2309 Administratīvās rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas  35 000,00 35 000,00
2310 Publikācijas 17 000,00 17 000,00
2311 Komunikācija 4 000,00 4 000,00
2312 Pārvaldība 
2313 ES iestāžu un struktūru administratīvā atbalsta pakalpojumi 3 000,00 3 000,00
24 Pasta izdevumi/telekomunikācijas  – 3 000,00 – 3 000,00
2401 Pasta izdevumi un piegādes izmaksas – 4 000,00 – 4 000,00
2402 Telekomunikāciju iekārtas  9 500,00 9 500,00
2403 Telekomunikāciju izmaksas  – 8 500,00 – 8 500,00
3 Darbības izdevumi  
31 Atbalsts KEPS īstenošanai – 52 000,00 – 80 000,00 – 14 000,00
3101 Horizontāls atbalsts KEPS īstenošanai 50 000,00
3102 Gada ziņojums patvēruma jomā – 80 000,00 – 24 000,00
3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma un datu analīze  – 52 000,00 – 40 000,00
32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai 52 000,00 3 000,00 2 500,00
3201 Horizontāls atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai – 80 664,00 664,00
3202 EASO apmācība – 79 000,00
3203 Kvalitātes procesi – 174 000,00
3204 Izcelsmes valsts informācija 132 664,00 206 836,00
3205 Pārvietošana, pārcelšanās un ārējā dimensija 3 000,00 48 000,00
33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 77 000,00 13 500,00
3301 Horizontāls atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos – 11 321,45
3302 Ārkārtas atbalsts 77 000,00 24 821,45
34 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām – 2 000,00
3401 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām – 2 000,00
IZDEVUMI KOPĀ – 0,00 – 0,00
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Sadaļa   Pārskaitījums  Pārskaitījums  Pārskaitījums 
Nodaļa Budžeta apraksts 6.9.2013. ASO.168 2.10.2013. 21.10.2013. 
Pozīcija  17.9.2013. ASO.170 (papildus) ASO.172 ASO.174 

  SA MA SA MA SA MA 
        

1 Personāla izdevumi 
11 Algas un piemaksas 
1101 Pamatalgas 
1102 Ģimenes pabalsts 
1103 Ekspatriācijas un ārvalstnieku pabalsti  
1104 Sekretariāta piemaksas 
1105 Līgumdarbinieki 
1106 Valstu norīkotie eksperti 
1107 Praktikanti 
1108 Apdrošināšana slimības gadījumā 
1109 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām 
1110 Apdrošināšana pret bezdarbu 
1111 Pensiju aprēķināšana un izmaksa 
1112 Pabalsti un piešķīrumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos 
1113 Ceļa izdevumi saistībā ar ikgadējo atvaļinājumu 
1114 Nemainīgs pabalsts reprezentācijas izdevumiem 
1115 Citi pabalsti 
1116 Indeksācija 
12 Ar personāla pieņemšanu darbā saistīti izdevumi 
1201 Darbā pieņemšanas izdevumi 

1202 
Ceļa izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar iekārtošanos dzīvesvietā, dienas nauda, 
pārcelšanās izdevumi  

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle  
13 Komandējumu izdevumi 
1301 Komandējumu izdevumi 
14 Sociāli medicīniskā infrastruktūra 
1401 Restorāni un ēdnīcas 
1402 Medicīniskā aprūpe  
1403 Sabiedriskie kontakti personāla vidū 
1404 Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 
1405 Speciālie pabalsti invalīdiem 
15 Personāla apmācība un kursi 
1501 Personāla apmācība un valodu kursi 
16 Ārējie pakalpojumi  
1601 Pagaidu pakalpojumi  
1602 Citi ārējie pakalpojumi  
17 Pieņemšanas un pasākumi  
1701 Ar pieņemšanām saistīti izdevumi un reprezentatīvie izdevumi   
2 Infrastruktūras un darbības izdevumi 
20 Ēku noma un ar to saistītās izmaksas 
2001 Nomas maksa 
2002 Apdrošināšana  
2003 Uzkopšana un apkope  
2004 Drošība un novērošana ēkā  
2005 Telpu aprīkošana 
2006 Celtniecības un infrastruktūras darbi  
2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 
21 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
2101 IKT aprīkojums 80 000,00 80 000,00
2102 IKT apkope 
2103 IKT atbalsta pakalpojumi – 80 000,00 – 80 000,00
22 Kustamais īpašums un ar to saistītie izdevumi 
2201 Tehniskais aprīkojums un iekārtas (iegāde, nomaiņa, noma, apkope) 
2202 Biroja aprīkojums un iekārtas 
2203 Mēbeles 
2204 Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi  
23 Kārtējie administratīvie izdevumi 
2301 Kancelejas preces 
2302 Pārtikas preces birojam 
2303 Banku komisijas maksas un citi finansiālie izdevumi 
2304 Izdevumi, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem 
2305 Dažāda veida apdrošināšana 
2306 Administratīvie iekšējo un ārējo sanāksmju izdevumi  
2307 Transporta un pārcelšanās pakalpojumi 
2308 Biznesa konsultācijas 
2309 Administratīvās rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas  32 000,00 32 000,00
2310 Publikācijas – 40 000,00 – 40 000,00
2311 Komunikācija 8 000,00 8 000,00
2312 Pārvaldība 
2313 ES iestāžu un struktūru administratīvā atbalsta pakalpojumi 
24 Pasta izdevumi/telekomunikācijas  
2401 Pasta izdevumi un piegādes izmaksas 
2402 Telekomunikāciju iekārtas  
2403 Telekomunikāciju izmaksas  
3 Darbības izdevumi  
31 Atbalsts KEPS īstenošanai 
3101 Horizontāls atbalsts KEPS īstenošanai 
3102 Gada ziņojums patvēruma jomā 
3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma un datu analīze  
32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai – 265,03 – 265,03
3201 Horizontāls atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai 
3202 EASO apmācība 
3203 Kvalitātes procesi 
3204 Izcelsmes valsts informācija 
3205 Pārvietošana, pārcelšanās un ārējā dimensija – 265,03 – 265,03
33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 265,03 265,03
3301 Horizontāls atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 265,03 265,03
3302 Ārkārtas atbalsts 
34 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 
3401 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 
IZDEVUMI KOPĀ 
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Sadaļa 
Nodaļa 
Pozīcija 

Budžeta apraksts  Pārskaitījums 19.11.2013. ASO.176  Pārskaitījums 20.11.2013. ASO.178  Pārskaitījums 20.11.2013. ASO.180

  SA MA SA MA SA MA 
1 Personāla izdevumi 
11 Algas un piemaksas 
1101 Pamatalgas 
1102 Ģimenes pabalsts 
1103 Ekspatriācijas un ārvalstnieku pabalsti  
1104 Sekretariāta piemaksas 
1105 Līgumdarbinieki 
1106 Valstu norīkotie eksperti 
1107 Praktikanti 
1108 Apdrošināšana slimības gadījumā 
1109 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām 
1110 Apdrošināšana pret bezdarbu 
1111 Pensiju aprēķināšana un izmaksa 
1112 Pabalsti un piešķīrumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos 
1113 Ceļa izdevumi saistībā ar ikgadējo atvaļinājumu 
1114 Nemainīgs pabalsts reprezentācijas izdevumiem 
1115 Citi pabalsti 
1116 Indeksācija 
12 Ar personāla pieņemšanu darbā saistīti izdevumi 
1201 Darbā pieņemšanas izdevumi 

1202 
Ceļa izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar iekārtošanos dzīvesvietā, dienas nauda, 
pārcelšanās izdevumi  

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle  
13 Komandējumu izdevumi 
1301 Komandējumu izdevumi 
14 Sociāli medicīniskā infrastruktūra 
1401 Restorāni un ēdnīcas 
1402 Medicīniskā aprūpe  
1403 Sabiedriskie kontakti personāla vidū 
1404 Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 
1405 Speciālie pabalsti invalīdiem 
15 Personāla apmācība un kursi 
1501 Personāla apmācība un valodu kursi 
16 Ārējie pakalpojumi  
1601 Pagaidu pakalpojumi  
1602 Citi ārējie pakalpojumi  
17 Pieņemšanas un pasākumi  
1701 Ar pieņemšanām saistīti izdevumi un reprezentatīvie izdevumi   
2 Infrastruktūras un darbības izdevumi 
20 Ēku noma un ar to saistītās izmaksas – 15 000,00 – 15 000,00 13 000,00 13 000,00
2001 Nomas maksa 
2002 Apdrošināšana  
2003 Uzkopšana un apkope  
2004 Drošība un novērošana ēkā   
2005 Telpu aprīkošana – 15 000,00 – 15 000,00
2006 Celtniecības un infrastruktūras darbi  
2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 13 000,00 13 000,00
21 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas – 13 000,00 – 13 000,00
2101 IKT aprīkojums 
2102 IKT apkope – 13 000,00 – 13 000,00
2103 IKT atbalsta pakalpojumi 
22 Kustamais īpašums un ar to saistītie izdevumi 
2201 Tehniskais aprīkojums un iekārtas (iegāde, nomaiņa, noma, apkope) 
2202 Biroja aprīkojums un iekārtas 
2203 Mēbeles 
2204 Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi  
23 Kārtējie administratīvie izdevumi 41 000,00 41 000,00 – 13 000,00 – 13 000,00
2301 Kancelejas preces 
2302 Pārtikas preces birojam 
2303 Banku komisijas maksas un citi finansiālie izdevumi 
2304 Izdevumi, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem 
2305 Dažāda veida apdrošināšana 
2306 Administratīvie iekšējo un ārējo sanāksmju izdevumi  
2307 Transporta un pārcelšanās pakalpojumi 
2308 Biznesa konsultācijas 41 000,00 41 000,00
2309 Administratīvās rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas  
2310 Publikācijas – 15 200,00 – 15 200,00
2311 Komunikācija 2 200,00 2 200,00
2312 Pārvaldība 
2313 ES iestāžu un struktūru administratīvā atbalsta pakalpojumi 
24 Pasta izdevumi/telekomunikācijas  – 13 000,00 – 13 000,00
2401 Pasta izdevumi un piegādes izmaksas 
2402 Telekomunikāciju iekārtas  – 13 000,00 – 13 000,00
2403 Telekomunikāciju izmaksas  
3 Darbības izdevumi  
31 Atbalsts KEPS īstenošanai 191 000,00
3101 Horizontāls atbalsts KEPS īstenošanai – 80 000,00 – 30 000,00
3102 Gada ziņojums patvēruma jomā – 17 000,00 – 66 000,00
3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma un datu analīze  97 000,00 287 000,00
32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai – 191 000,00
3201 Horizontāls atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai – 41 000,00
3202 EASO apmācība 
3203 Kvalitātes procesi 
3204 Izcelsmes valsts informācija – 150 000,00
3205 Pārvietošana, pārcelšanās un ārējā dimensija 
33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 
3301 Horizontāls atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 
3302 Ārkārtas atbalsts 
34 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 
3401 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 
IZDEVUMI KOPĀ 
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Sadaļa 
Nodaļa 
Pozīcija 

Budžeta apraksts  Pārskaitījums 6.12.2013. ASO.183  Pārskaitījums 6.12.2013. ASO.187  Pārskaitījums 17.12.2013. ASO.189

  SA MA SA MA SA MA 
1 Personāla izdevumi 
11 Algas un piemaksas 
1101 Pamatalgas – 6 550,00 – 6 550,00
1102 Ģimenes pabalsts 
1103 Ekspatriācijas un ārvalstnieku pabalsti  
1104 Sekretariāta piemaksas 
1105 Līgumdarbinieki 6 300,00 6 300,00
1106 Valstu norīkotie eksperti 
1107 Praktikanti 
1108 Apdrošināšana slimības gadījumā 
1109 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām 
1110 Apdrošināšana pret bezdarbu 
1111 Pensiju aprēķināšana un izmaksa 
1112 Pabalsti un piešķīrumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos 
1113 Ceļa izdevumi saistībā ar ikgadējo atvaļinājumu 250,00 250,00
1114 Nemainīgs pabalsts reprezentācijas izdevumiem 
1115 Citi pabalsti 
1116 Indeksācija 
12 Ar personāla pieņemšanu darbā saistīti izdevumi 
1201 Darbā pieņemšanas izdevumi 

1202 
Ceļa izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar iekārtošanos dzīvesvietā, dienas nauda, 
pārcelšanās izdevumi  

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle  
13 Komandējumu izdevumi 
1301 Komandējumu izdevumi 
14 Sociāli medicīniskā infrastruktūra 
1401 Restorāni un ēdnīcas 
1402 Medicīniskā aprūpe  
1403 Sabiedriskie kontakti personāla vidū 
1404 Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi 
1405 Speciālie pabalsti invalīdiem 
15 Personāla apmācība un kursi 
1501 Personāla apmācība un valodu kursi 
16 Ārējie pakalpojumi  
1601 Pagaidu pakalpojumi  
1602 Citi ārējie pakalpojumi  
17 Pieņemšanas un pasākumi  
1701 Ar pieņemšanām saistīti izdevumi un reprezentatīvie izdevumi   
2 Infrastruktūras un darbības izdevumi 
20 Ēku noma un ar to saistītās izmaksas 6 000,00 6 000,00
2001 Nomas maksa 
2002 Apdrošināšana  
2003 Uzkopšana un apkope  
2004 Drošība un novērošana ēkā   6 000,00 6 000,00
2005 Telpu aprīkošana 
2006 Celtniecības un infrastruktūras darbi  
2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure 
21 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
2101 IKT aprīkojums – 18 000,00 – 18 000,00
2102 IKT apkope 
2103 IKT atbalsta pakalpojumi 18 000,00 18 000,00
22 Kustamais īpašums un ar to saistītie izdevumi 
2201 Tehniskais aprīkojums un iekārtas (iegāde, nomaiņa, noma, apkope) 
2202 Biroja aprīkojums un iekārtas 
2203 Mēbeles 
2204 Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi  
23 Kārtējie administratīvie izdevumi – 6 000,00 – 6 000,00
2301 Kancelejas preces 
2302 Pārtikas preces birojam 
2303 Banku komisijas maksas un citi finansiālie izdevumi 
2304 Izdevumi, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem – 6 000,00 – 6 000,00
2305 Dažāda veida apdrošināšana 
2306 Administratīvie iekšējo un ārējo sanāksmju izdevumi  
2307 Transporta un pārcelšanās pakalpojumi 
2308 Biznesa konsultācijas 
2309 Administratīvās rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas  
2310 Publikācijas 
2311 Komunikācija 
2312 Pārvaldība 
2313 ES iestāžu un struktūru administratīvā atbalsta pakalpojumi 
24 Pasta izdevumi/telekomunikācijas  
2401 Pasta izdevumi un piegādes izmaksas 
2402 Telekomunikāciju iekārtas  
2403 Telekomunikāciju izmaksas  
3 Darbības izdevumi  
31 Atbalsts KEPS īstenošanai 
3101 Horizontāls atbalsts KEPS īstenošanai 
3102 Gada ziņojums patvēruma jomā 
3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma un datu analīze  
32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai 
3201 Horizontāls atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai 
3202 EASO apmācība 
3203 Kvalitātes procesi 
3204 Izcelsmes valsts informācija 
3205 Pārvietošana, pārcelšanās un ārējā dimensija 
33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 
3301 Horizontāls atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 
3302 Ārkārtas atbalsts 
34 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 
3401 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām 
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Sadaļa   Pārskaitījums  Pārskaitījums EASO 2013. gada budžets pēc pārskaitījumiem 
Nodaļa Budžeta apraksts 17.12.2013. 19.12.2013. un 1/2013 grozījumiem 
Pozīcija  ASO.191 ASO.193   

      SA MA 
   
1 Personāla izdevumi  5 044 000,00 5 044 000,00
11 Algas un piemaksas  3 982 000,00 3 982 000,00
1101 Pamatalgas  2 063 450,00 2 063 450,00
1102 Ģimenes pabalsts  325 000,00 325 000,00
1103 Ekspatriācijas un ārvalstnieku pabalsti   375 000,00 375 000,00
1104 Sekretariāta piemaksas  
1105 Līgumdarbinieki  466 300,00 466 300,00
1106 Valstu norīkotie eksperti  525 000,00 525 000,00
1107 Praktikanti  
1108 Apdrošināšana slimības gadījumā  86 000,00 86 000,00
1109 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām  15 000,00 15 000,00
1110 Apdrošināšana pret bezdarbu  35 000,00 35 000,00
1111 Pensiju aprēķināšana un izmaksa  
1112 Pabalsti un piešķīrumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos  1 000,00 1 000,00
1113 Ceļa izdevumi saistībā ar ikgadējo atvaļinājumu  90 250,00 90 250,00
1114 Nemainīgs pabalsts reprezentācijas izdevumiem  
1115 Citi pabalsti  
1116 Indeksācija  
12 Ar personāla pieņemšanu darbā saistīti izdevumi  370 000,00 370 000,00
1201 Darbā pieņemšanas izdevumi  150 000,00 150 000,00

1202 
Ceļa izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar iekārtošanos dzīvesvietā, dienas 
nauda, pārcelšanās izdevumi  

 
220 000,00 220 000,00

1203 Atbalsta pakalpojumu izvēle   
13 Komandējumu izdevumi  310 509,00 310 509,00
1301 Komandējumu izdevumi  310 509,00 310 509,00
14 Sociāli medicīniskā infrastruktūra  35 000,00 35 000,00
1401 Restorāni un ēdnīcas  
1402 Medicīniskā aprūpe   30 000,00 30 000,00
1403 Sabiedriskie kontakti personāla vidū  5 000,00 5 000,00
1404 Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izdevumi  
1405 Speciālie pabalsti invalīdiem  
15 Personāla apmācība un kursi  100 000,00 100 000,00
1501 Personāla apmācība un valodu kursi  100 000,00 100 000,00
16 Ārējie pakalpojumi   241 491,00 241 491,00
1601 Pagaidu pakalpojumi   241 491,00 241 491,00
1602 Citi ārējie pakalpojumi   
17 Pieņemšanas un pasākumi   5 000,00 5 000,00
1701 Ar pieņemšanām saistīti izdevumi un reprezentatīvie izdevumi    5 000,00 5 000,00
2 Infrastruktūras un darbības izdevumi  1 956 000,00 1 956 000,00
20 Ēku noma un ar to saistītās izmaksas   398 100,00 398 100,00
2001 Nomas maksa  150 000,00 150 000,00
2002 Apdrošināšana   5 000,00 5 000,00
2003 Uzkopšana un apkope   29 100,00 29 100,00
2004 Drošība un novērošana ēkā    106 000,00 106 000,00
2005 Telpu aprīkošana  23 000,00 23 000,00
2006 Celtniecības un infrastruktūras darbi   
2007 Ūdens, gāze, elektrība, apkure  85 000,00 85 000,00
21 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas  684 400,00 684 400,00
2101 IKT aprīkojums  458 000,00 458 000,00
2102 IKT apkope  48 400,00 48 400,00
2103 IKT atbalsta pakalpojumi  178 000,00 178 000,00
22 Kustamais īpašums un ar to saistītie izdevumi  79 500,00 79 500,00
2201 Tehniskais aprīkojums un iekārtas (iegāde, nomaiņa, noma, apkope)  
2202 Biroja aprīkojums un iekārtas  15 000,00 15 000,00
2203 Mēbeles  64 500,00 64 500,00
2204 Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi   
23 Kārtējie administratīvie izdevumi  720 000,00 720 000,00
2301 Kancelejas preces  38 000,00 38 000,00
2302 Pārtikas preces birojam  14 000,00 14 000,00
2303 Banku komisijas maksas un citi finansiālie izdevumi  1 000,00 1 000,00
2304 Izdevumi, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem  14 000,00 14 000,00
2305 Dažāda veida apdrošināšana  5 000,00 5 000,00
2306 Administratīvie iekšējo un ārējo sanāksmju izdevumi   175 000,00 175 000,00
2307 Transporta un pārcelšanās pakalpojumi  5 000,00 5 000,00
2308 Biznesa konsultācijas  41 000,00 41 000,00
2309 Administratīvās rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas   252 000,00 252 000,00
2310 Publikācijas  46 800,00 46 800,00
2311 Komunikācija  44 200,00 44 200,00
2312 Pārvaldība  
2313 ES iestāžu un struktūru administratīvā atbalsta pakalpojumi  84 000,00 84 000,00
24 Pasta izdevumi/telekomunikācijas   74 000,00 74 000,00
2401 Pasta izdevumi un piegādes izmaksas  1 000,00 1 000,00
2402 Telekomunikāciju iekārtas   
2403 Telekomunikāciju izmaksas   73 000,00 73 000,00
3 Darbības izdevumi   5 000 000,00 3 500 000,00
31 Atbalsts KEPS īstenošanai – 83 000,00 – 2 778,11 720 000,00 612 221,89
3101 Horizontāls atbalsts KEPS īstenošanai – 20 000,00  20 000,00
3102 Gada ziņojums patvēruma jomā 5 000,00  203 000,00 258 000,00
3103 Agrīnās brīdināšanas sistēma un datu analīze  68 000,00 2 778,11 497 000,00 354 221,89
32 Atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai – 102 998,47 238 000,00 13 438,62 2 699 736,50 2 113 673,59
3201 Horizontāls atbalsts dalībvalstu praktiskai sadarbībai 8 500,00 2 778,11 100 000,00 28 278,11
3202 EASO apmācība – 25 000,00 296 000,00 30 110,40 1 175 000,00 1 147 110,40
3203 Kvalitātes procesi – 25 000,00 79 000,00 – 12 930,68 425 000,00 317 069,32
3204 Izcelsmes valsts informācija – 25 179,72 900 000,00 549 320,28
3205 Pārvietošana, pārcelšanās un ārējā dimensija – 52 998,47 – 128 500,00 18 660,51 99 736,50 71 895,48
33 Atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos 102 998,47 – 155 000,00 25 400,00 1 430 263,50 745 165,03
3301 Horizontāls atbalsts dalībvalstīm īpaši spiedīgos apstākļos  50 265,03 38 919,73
3302 Ārkārtas atbalsts 102 998,47 155 000,00 25 400,00 1 379 998,47 706 245,30
34 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām – 36 060,51 150 000,00 28 939,49
3401 Sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām – 36 060,51 150 000,00 28 939,49
IZDEVUMI KOPĀ  12 000 000,00 10 500 000,00
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3.5.4. Finanšu vadība 

galvenie sasniegumi finanšu vadībā 2013. gadā bija:

• uzlaboti budžeta izpildes rādītāji;
• racionalizēta finanšu aprite;
• finanšu apritē iesaistīto dalībnieku turpmāka izglītošana; 
• vairāku maksājumu augšupielādes sistēmas ieviešana, lai novērstu maksājumu kavēšanos.

3.5.5. Pielikumi

I pielikums. Iepirkumi

• turpmāk sniegtajā tabulā uzskaitīti EASO 2013. gadā veiktie iepirkumi un noslēgtie līgumi.

PROCEDŪRAS UN LĪGUMA 
VEIDS

APRAKSTS LĪGUMA 
NUMURS

PIEGĀDĀTĀJA 
NOSAUKUMS

LĪGUMA 
NOSLĒGŠANAS 

DATUMS

LĪGUMA 
NETO 

SUMMA 
(EUR)

tiešs pakalpojums 
Sarunu procedūra
< 60 000  €

EAC portāla 
mitināšana

EASO/2012/26 Ingenious 
Solutions Ltd

19.2.2013. 41 337,28

tiešs pakalpojums 
Sarunu procedūra
< 60 000  €

Starpposma 
aģentūru 
pakalpojumi

EASO/2012/68 HR 
Outsourcing 
and Temping 
c/o Misco

23.1.2013. 52 595,76

tiešs pakalpojums 
Sarunu procedūra
< 60 000  €

Uzkopšanas 
pakalpojumi

EASO/2013/98 Clentec 
Limited

1.7.2013. 15 600,00

tiešs pakalpojums
Sarunu procedūra
< 60 000  €

Apsardzes 
pakalpojumi

EASO/2013/80 JF Security and 
Consultancy 
Services

1.3.2013. 20 100,00

tiešs pakalpojums
Sarunu procedūra
< 25 000  €

Uzkopšanas 
pakalpojumi

EASO/2012/70 GAFA 
SAVEWAY LTD

17.2.2013. 7 776,00

tiešs pakalpojums
Sarunu procedūra <60 000  €

EASO ēkas 
apdrošināšana

EASO/2013/118 GasanMamo 
Insurance Ltd

23.10.2013. 14 982,00

tiešs pakalpojums
Sarunu procedūra
< 60 000  €

It iekārtas — 
serveri

EASO/2012/69 FGL 
Information 
Technology 
LTD

27.2.2013. 38 070,34

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
dI/07190

Informātikas 
iekārtas

0149/2013 Bechtle 17.9.2013. 50 510,20

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/07190

Informātikas 
iekārtas

0191/2013 Bechtle 19.9.2013. 13 600,02

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/07190

Informātikas 
iekārtas

0192/2013 Bechtle 19.9.2013. 28 777,28

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/07210-00

Informātikas 
iekārtas

0013/2013 Bechtle 18.10.2013. 77 556,90
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PROCEDŪRAS UN LĪGUMA 
VEIDS

APRAKSTS LĪGUMA 
NUMURS

PIEGĀDĀTĀJA 
NOSAUKUMS

LĪGUMA 
NOSLĒGŠANAS 

DATUMS

LĪGUMA 
NETO 

SUMMA 
(EUR)

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/07210-00

Informātikas 
iekārtas

0048/2013 Bechtle 18.10.2013. 61 247,15

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/07210-00

Informātikas 
iekārtas

0049/2013 Bechtle 18.10.2013. 16 594,26

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/07190

Informātikas 
iekārtas

0276/2013 Bechtle 24.10.2013. 15 066,60

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/07210-00

Informātikas 
iekārtas

0149/2013 Bechtle 11.11.2013. 47 135,04

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/07190

Informātikas 
iekārtas

0266/2013 Bechtle 29.11.2013. 9 878,50

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/101

Apkope 01/2013 Bilbomatica 
S.A.

4.10.2013. 180 000,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06820

programmatūra 02/2013 Comparex 
Nederland

13.6.2013. 34 792,36

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06820

programmatūra 03/2013 Comparex 
Nederland

13.6.2013. 49 577,11

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06820

programmatūra 06/2013 Comparex 
Nederland

2.8.2013. 183,29

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06820

programmatūra 07/2013 Comparex 
Nederland

1.10.2013. 195 264,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06820

programmatūra 05/2013 Comparex 
Nederland

2.10.2013. 124 502,95

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06820

programmatūra 10/2013 Comparex 
Nederland

5.11.2013. 23 659,14

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06820

programmatūra 9/2013 Comparex 
Nederland

21.11.2013. 50 112,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06820

programmatūra 11/2013 Comparex 
Nederland

21.11.2013. 16 454,94

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06820

programmatūra 12/2013 Comparex 
Nederland

9.12.2013. 8 865,70

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06820

programmatūra 14/2013 Comparex 
Nederland

18.12.2013. 16 279,48

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06820

programmatūra 13/2013 Comparex 
Nederland

18.12.2013. 813,60
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PROCEDŪRAS UN LĪGUMA 
VEIDS

APRAKSTS LĪGUMA 
NUMURS

PIEGĀDĀTĀJA 
NOSAUKUMS

LĪGUMA 
NOSLĒGŠANAS 

DATUMS

LĪGUMA 
NETO 

SUMMA 
(EUR)

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
bUdg11/pO/005

ABAC apmācība EASO/2013/01 Deloitte 
Consulting

7.3.2013. 8 780,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
bUdg11/pO/005

ABAC apmācība EASO/2013/
SC02

Deloitte 
Consulting

3.7.2013. 6 145,54

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
bUdg11/pO/005

ABAC apmācība EASO/2013/
SC03

Deloitte 
Consulting

23.9.2013. 6 145,54

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
bUdg11/pO/005

ABAC apmācība EASO/2013/
SC04

Deloitte 
Consulting

7.11.2013. 8 115,32

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
OIb10/pr/2007/014/054/co/
Lot 1 

Mēbeles EASO/2013/01 DROMEAs 
ABEEA

30.4.2013. 18 285,39

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/127

gaisa 
atsvaidzinātāji 

01/2013 GDL Trading 
and Services 
Ltd

29.10.2013. 343,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06940

IT 
aprīkojums — 
toneris

0742 GetSys 
Luxembourg

15.4.2013. 1 323,93

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06940

IT 
aprīkojums — 
lentas

0846 GetSys 
Luxembourg

13.6.2013. 703,20

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06940

IT 
aprīkojums — 
printeri

895 GetSys 
Luxembourg

26.7.2013. 9 083,84

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06940

IT 
aprīkojums — 
toneri

1112 GetSys 
Luxembourg

23.10.2013. 5 803,42

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06940

IT 
aprīkojums — 
printeri

1102 GetSys 
Luxembourg

23.10.2013. 5 382,17

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/116

konsultatīvais 
forums 2013

02/2013 Grand Hotel 
Excelsior

27.11.2013. 1 918,80

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/121

konsultatīvais 
forums 2013

01/2013 Grand Hotel 
Excelsior

27.11.2013. 7 058,36

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/116

EASO 13, valdes 
sēde

01/2013 Grand Hotel 
Excelsior

28.11.2013. 6 345,60

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/07020

Microsoft 
licences

2012-MP-0075 Hewlett 
Packard 
Belgium

15.2.2013. 38 108,07

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/29

Starpposma 
aģentūru 
pakalpojumi

SC 1/2013 FWC 
EASO/2013/29

HR Outsorcing 
and Temping 
Solution

11.7.2013. 52 266,15
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PROCEDŪRAS UN LĪGUMA 
VEIDS

APRAKSTS LĪGUMA 
NUMURS

PIEGĀDĀTĀJA 
NOSAUKUMS

LĪGUMA 
NOSLĒGŠANAS 

DATUMS

LĪGUMA 
NETO 

SUMMA 
(EUR)

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/29

Starpposma 
aģentūru 
pakalpojumi

SC 2/2013 FWC 
EASO/2013/29

HR Outsorcing 
and Temping 
Solution

9.9.2013. 13 332,60

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/29

Starpposma 
aģentūru 
pakalpojumi

SC 3/2013 FWC 
EASO/2013/29

HR Outsorcing 
and Temping 
Solution

24.9.2013. 13 801,20

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/29

Starpposma 
aģentūru 
pakalpojumi

SC 4/2013 FWC 
EASO/2013/29

HR Outsorcing 
and Temping 
Solution

10.10.2013. 5 526,53

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/29

Starpposma 
aģentūru 
pakalpojumi

SC 5/2013 FWC 
EASO/2013/29

HR Outsorcing 
and Temping 
Solution

22.10.2013. 1 935,53

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/29

Starpposma 
aģentūru 
pakalpojumi

SC 6/2013 FWC 
EASO/2013/29

HR Outsorcing 
and Temping 
Solution

4.12.2013. 2 416,73

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

EASO valdes 
sēde — 
ēdināšanas 
pakalpojumi 
2013. gada 
4.–5. februārī 

01/2013 Island 
Catering Ltd

1.2.2013. 3 830,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

Ēdināšanas 
pakalpojumi 
2013. gada 
7.–8. februārī 

02/2013 Island 
Catering Ltd

7.2.2013. 1 134,40

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

Sanāksme 
ģimenes locekļu 
meklēšanas 
jautājumā — 
2013. gada 
11.–12. martā 

09/2013 Island 
Catering Ltd

7.2.2013. 1 680,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

Sīrijas darba 
seminārs, 
ēdināšanas 
pakalpojumi 
2013. gada 
18.–19. martā 

05/2013 Island 
Catering Ltd

28.2.2013. 1 680,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

rietumbalkānu 
darba seminārs, 
ēdināšanas 
pakalpojumi 
2013. gada 
21.–22. martā 

06/2013 Island 
Catering Ltd

28.2.2013. 1 175,25

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

Apmācību 
programma 
tiesām un 
tribunāliem 
2013. gada 
7.–8. martā 

08/2013 Island 
Catering Ltd

28.2.2013. 365,40
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konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

EAC moduļa 
izstrāde, 
ēdināšanas 
pakalpojumi 
2013. gada 
4.–6. martā

04/2013 Island 
Catering Ltd

4.3.2013. 270,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

IVI apmācības 
2013. gada 
11. aprīlī

07/2013 Island 
Catering Ltd

4.3.2013. 924,50

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

EAC moduļa 
izstrāde, ēdinā-
šanas pakalpo-
jumi 2013. gada 
27. febru-
ārī–1. martā

03/2013 Island 
Catering Ltd

6.3.2013. 270,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

Sanāksme EAC 
un kvalitātes 
jautājumos 
2013. gada 
25.–28. martā

10/2013 Island 
Catering Ltd

18.3.2013. 2 998,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

GPS sanāksme 
2013. gada 
9.–10. aprīlī

11/2013 Island 
Catering Ltd

4.4.2013. 1 340,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

EAC mācību 
nodarbības 
2013. gada 
16.–19. aprīlī

13/2013 Island 
Catering Ltd

13.4.2013. 1 609,50

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

Moduļu 
(“Neaizsar-
gātu personu 
intervēšana” un 
“bērnu intervē-
šana”) atjau-
nināšana — 
2013. gada 
22.–23. aprīlī

12/2013 Island 
Catering Ltd

16.4.2013. 295,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

kEpS moduļa 
izstrāde — 
2013. gada 
24.–26. aprīlī

14/2013 Island 
Catering Ltd

16.4.2013. 340,50

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

Stratēģiskā IVI 
tīkla sanāksme 
2013. gada 
22.–23. aprīlī

15/2013 Island 
Catering Ltd

16.4.2013. 1 855,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

Operatīvā 
atbalsta centra 
sanāksme 
2013. gada 
14. maijā

18/2013 Island 
Catering Ltd

2.5.2013. 352,30
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konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

EAC moduļa 
izstrāde, 
2013. gada 
6.–8. maijā

16/2013 Island 
Catering Ltd

3.5.2013. 291,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

AIP NCP 
sanāksme 
2013. gada 
4. maijā

21/2013 Island 
Catering Ltd

7.5.2013. 1 576,10

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

Nacionālo 
kontrolpunktu 
apmācības 
sanāksme

17/2013 Island 
Catering Ltd

8.5.2013. 1 290,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

Apmācību 
programma 
tiesām un 
tribunāliem 
2013. gada 
16.–17. maijā

19/2013 Island 
Catering Ltd

8.5.2013. 399,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

EAC mācību 
nodarbības 
2013. gada 
21.–24. maijā

20/2013 Island 
Catering Ltd

8.5.2013. 1 197,60

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/79

Moduļa 
“Iekļaušana” 
atjaunināšana 
un sanāksme 
saistībā ar EAC 
rokasgrāmatu

22/2013 Island 
Catering Ltd

23.5.2013. 334,20

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

EASO 
valdes sēde, 
ēdināšanas 
pakalpojumi 
2013. gada 
3.–4. jūnijā

01/2013 Island 
Catering Ltd

3.6.2013. 2 764,40

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

Operatīvā 
atbalsta centra 
sanāksme 
2013. gada 
5.–6. jūnijā

02/2013 Island 
Catering Ltd

5.6.2013. 2 160,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

CTQE pasākums 
2013. gada 
10.–11. jūnijā

04/2013 Island 
Catering Ltd

10.6.2013. 368,60

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

EAC mācību 
nodarbības 
2013. gada 
11.–14. jūnijā

03/2013 Island 
Catering Ltd

11.6.2013. 1 607,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

CTQE pasākums 
2013. gada 
17.–21. jūnijā 

08/2013 Island 
Catering Ltd

17.6.2013. 3 820,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

CTQE sanāksme 
2013. gada 
17.–19. jūnijā 

05/2013 Island 
Catering Ltd

17.6.2013. 620,00
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konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

Operatīvā 
atbalsta centra 
pasākums, 
2013. gada 
18.–19. jūnijā

06/2013 Island 
Catering Ltd

18.6.2013. 1 047,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

EASO 
2. gadadiena

09/2013 Island 
Catering Ltd

19.6.2013. 2 045,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

CIDA pasākums 
2013. gada 
27.–28. jūnijā 

07/2013 Island 
Catering Ltd

27.6.2013. 2 281,50

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

CIDA seminārs 
2013. gada 
17.–18. jūlijā 

10/2013 Island 
Catering Ltd

17.7.2013. 1 433,25

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

IVI specializēto 
tīklu 
sanāksme — 
Somālija

11/2013 Island 
Catering Ltd

5.9.2013. 2 281,50

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

EASO ārkārtas 
atbalsta 
novērtēšanas 
sanāksme

13/2013 Island 
Catering Ltd

9.9.2013. 1 125,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

tiesu un 
tribunālu 
locekļu 
sanāksme

14/2013 Island 
Catering Ltd

9.9.2013. 288,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

EASO 12. valdes 
sēde

16/2013 Island 
Catering Ltd

16.9.2013. 2 730,40

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

Moduļa 
izstrādes 
sanāksmes

15/2013 Island 
Catering Ltd

17.9.2013. 618,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

CTQE pasākums 
2013. gada 24.–
25. septembrī

17/2013 Island 
Catering Ltd

24.9.2013. 2 070,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

Moduļa 
izstrādes 
sanāksme

12/2013 Island 
Catering Ltd

26.9.2013. 2 281,50

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

Operatīvā 
atbalsta centra 
pasākums 
2013. gada 
30. septem-
brī —1. oktobrī

18/2013 Island 
Catering Ltd

30.9.2013. 2 114,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

CTQE pasākums 
2013. gada 
3.–4. oktobrī

19/2013 Island 
Catering Ltd

3.10.2013. 2 070,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

CTQE pasākums 
2013. gada 
8.–11. oktobrī

20/2013 Island 
Catering Ltd

8.10.2013. 1 530,00
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konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

Frontex un 
uzticamības un 
ārējās darbības 
sanāksmes

22/2013 Island 
Catering Ltd

16.10.2013. 1 537,80

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

CTQE pasākums 
2013. gada 
22.–25. oktobrī

21/2013 Island 
Catering Ltd

22.10.2013. 2 974,35

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

EXO 
darbseminārs 
2013. gada 25. 
oktobrī 

23/2013 Island 
Catering Ltd

25.10.2013. 904,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

pusdienas kopā 
ar LIBE komiteju 
2013. gada 
29.–30. oktobrī

05/2013 Island 
Catering Ltd

29.10.2013. 2 202,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

pārvaldības 
modulis, 
2013. gada 
29.–30. oktobrī

06/2013 Island 
Catering Ltd

29.10.2013. 436,50

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

Apmācību 
moduļa 
“patvēruma 
procedūru 
direktīvas” 
izstrāde

08/2013 Island 
Catering Ltd

5.11.2013. 1 848,40

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

Sanāksme par 
kvalitāti un 
izslēgšanu

12/2013 Island 
Catering Ltd

11.11.2013. 1 216,80

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

Sanāksmes 
saistībā ar 
pārcelšanos/
pārvietošanu

10/2013 Island 
Catering Ltd

12.11.2013. 1 485,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

tiesu un 
tribunālu 
locekļu 
sanāksme

11/2013 Island 
Catering Ltd

13.11.2013. 360,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

IVI specializēto 
tīklu sanāksme

01/2013 Island 
Catering Ltd

14.11.2013. 1 425,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

NCPA sanāksme 02/2013 Island 
Catering Ltd

19.11.2013. 702,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/94

Sanāksme par 
ģimenes locekļu 
meklēšanu

24/2013 Island 
Catering Ltd

21.11.2013. 796,40

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

GPS sanāksme 03/2013 Island 
Catering Ltd

25.11.2013. 1 960,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

Seminārs par 
IVI Itālijas 
tiesnešiem 

9/2013 Island 
Catering Ltd

25.11.2013. 131,40



EASO 2013. gAdA dArbībAS  pārSkAtS — 91

PROCEDŪRAS UN LĪGUMA 
VEIDS

APRAKSTS LĪGUMA 
NUMURS

PIEGĀDĀTĀJA 
NOSAUKUMS

LĪGUMA 
NOSLĒGŠANAS 

DATUMS

LĪGUMA 
NETO 

SUMMA 
(EUR)

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

Ievadpasākums 
pirms 
konsultatīvā 
foruma

13/2013 Island 
Catering Ltd

27.11.2013. 275,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/134

EASO 13. valdes 
sēde

04/2013 Island 
Catering Ltd

29.11.2013. 2 027,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/113

NCP un AIP 
sanāksmes

1/2013 Island 
Catering Ltd

2.12.2013. 2 505,50

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/113

tiesu un 
tribunālu 
locekļu 
sanāksme 

2/2013 Island 
Catering Ltd

5.12.2013 1 905,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/113

Seminārs par 
intervēšanas 
metodēm 
Itālijas 
tiesnešiem

3/2013 Island 
Catering Ltd

9.12.2013. 1 297,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/113

Sanāksmes 
saistībā ar 
kvalitāti un 
nepavadītām 
nepilngadīgām 
personām

4/2013 Island 
Catering Ltd

9.12.2013. 3 578,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/113

EASO 
sanāksmes 
par apmācības 
moduļiem 

5/2013 Island 
Catering Ltd

16.12.2013. 1 934,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/80

papildu 
apsardzes 
pakalpojumi

01/2013 J.F. Security & 
Consultancy 
Services 
Limited

31.5.2013. 1 400,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/106

papildu 
apsardzes 
pakalpojumi 

01/2013 J.F. Security & 
Consultancy 
Services 
Limited

29.11.2013. 77,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/106

Apsardzes 
pakalpojumi

01/2013 JF Security and 
Consultancy 
Services

1.9.2013. 25 329,20

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/104

EASO valdes 
sēde — 
tulkošanas 
pakalpojumi 
2013. gada 
3.–4. jūnijā

01/2013 Malta Online 
Dictionary Ltd

3.6.2013. 5 440,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
dI/06900

konsultācijas ar 
Microsoft

01/2013 Microsoft 19.12.2013. 94 400,00
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konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
EASO/2013/140

Ziemassvētku 
kartiņas un 
vizītkartes

01/2013 Outlook Ltd 4.12.2013. 1 005,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/99

Fiksētās 
telefona līnijas 

01/2013 Ozone Ltd 10.9.2013. 2 887,25

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/99

Fiksētās 
telefona līnijas 

01/2014 Ozone Ltd 19.12.2013. 6 344,27

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/96

EASO valdes 
sēde — 
transporta 
pakalpojumi 
2013. gada 
3.–4. jūnijā

01/2013 Peppin Garage 
Ltd

31.5.2013. 2 935,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/96

EASO valdes 
sēde — 
transporta 
pakalpojumi 
2013. gada 13.–
19. septembrī

02/2013 Peppin Garage 
Ltd

11.9.2013. 3 106,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/96

Transporta 
pakalpojumi 
LIBE komitejas 
delegācijas 
EASO 
apmeklējuma 
laikā 2013. gada 
29.–30. oktobrī 

03/2013 Peppin Garage 
Ltd

28.10.2013. 586,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/96

konsultatīvais 
forums 2013

05/2013 Peppin Garage 
Ltd

28.11.2013. 556,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/96

EASO 13. valdes 
sēde

04/2013 Peppin Garage 
Ltd

29.11.2013. 2 878,00

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2013/89

EASO 
tirdzniecības 
veicināšana

01/2013 Print Options 
Co Limited

28.10.2013. 30 088,50

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2012/66

IVI portāla 
dizaina un tēla 
maiņa 

01/2013 Unisys 
Belgium S.A.

28.5.2013. 12 159,23

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2012/66

IVI portāla 
dizaina un tēla 
maiņa

02/2013 Unisys 
Belgium S.A.

4.10.2013. 1 566,57

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
AdMIN/d1/pr/2009/036

Apdrošināšanas 
polise pret 
nelaimes 
gadījumiem un 
nāvi

EASO/2013/01 VANBREDA 15.10.2013. 2 000,00
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PROCEDŪRAS UN LĪGUMA 
VEIDS

APRAKSTS LĪGUMA 
NUMURS

PIEGĀDĀTĀJA 
NOSAUKUMS

LĪGUMA 
NOSLĒGŠANAS 

DATUMS

LĪGUMA 
NETO 

SUMMA 
(EUR)

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu
AdMIN/d1/pr/2009/036

Apdrošināšanas 
polise pret 
nelaimes 
gadījumiem un 
nāvi

EASO/2013 
/01 —  

AdMIN/d1/
pr/2009/036

Vanbreda 
International 
N.V.

18.12.2013. EUr 0,23 
dienā 

no gada 
apdrošinā-

šanas
konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2011/ICt 002/Lot2

Mobilā 
telefonija

01/2013 Vodafone 
Malta Ltd

24.1.2013. 1 802,54

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2011/ICt 002/Lot2

Mobilie telefoni 02/2013 Vodafone 
Malta ltd

24.6.2013. 8 421,22

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2011/ICt 002/Lot2

Mobilā 
telefonija

03/2013 Vodafone 
Malta Ltd

15.11.2013. 800,85

konkrēts līgums vai pasūtījums, 
īstenojot pamatlīgumu 
EASO/2011/ICt 002/Lot2

Mobilā 
telefonija

04/2013 Vodafone 
Malta Ltd

13.12.2013. 40 000,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 5 000

drošības 
skrīninga ierīces 
(olimpiādē 
izmantotais 
modelis)

EASO/2012/12 J. GRIMA & CO 
Ltd

11.1.2013. 24 900,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

tulkošanas 
pakalpojumi 
valdes sēdei 
2013. gada 
februārī

EASO/2013/85 Malta Online 
Dictionary

2.1.2013. 3 614,29

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 5 000

Nākotnes EASO 
Microsoft 
Infrastruktūras 
dizains

EASO/2013/91 Chorus Ltd 12.4.2013. 12 400,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

bufetes galds 
valdes sēdes 
locekļiem 
2013. gada 
februārī

EASO/2013/86 Food 
Inspirations 
Ltd

2.1.2013. 2 125,40

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 5 000

EASO telpu 
rūpnieciskā 
tīrīšana 

EASO/2012/81 CLENTEC 
Limited

18.1.2013. 1 932,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 25 000

Valdes sēdes 
locekļu 
izmitināšana 
2013. gada 
februārī 

EASO/2013/82 Grand Hotel 
Excelsior

24.1.2013. 10 760,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

EASO izkārtne EASO/2013/83 Sign It 
Holdings Ltd

25.1.2013. 570,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

Elektriskie It 
piederumi

EASO/2013/97 FGL 
Information 
Technology — 
Forestals

24.4.2013. 14 995,75



94 — EASO 2013. gAdA dArbībAS  pārSkAtS

PROCEDŪRAS UN LĪGUMA 
VEIDS

APRAKSTS LĪGUMA 
NUMURS

PIEGĀDĀTĀJA 
NOSAUKUMS

LĪGUMA 
NOSLĒGŠANAS 

DATUMS

LĪGUMA 
NETO 

SUMMA 
(EUR)

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

Arhitekta 
konsultācija, 
EASO biroja 
žalūziju 
tehniskās 
specifikācijas

EASO/2013/87 Martin 
Farrugua

30.4.2013. 1 800,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 25 000

Steidzams 
biroja mēbeļu 
pasūtījums

EASO/2013/64 Oxford House 
Limited

31.1.2013. 17 883,38

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

Transporta 
pakalpojumi 
EASO valdes 
sēdes locekļiem 
2013. gada 
februārī 

EASO/2013/84 Peppin Garage 
Ltd

1.2.2013. 2 843,80

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 25 000

Elektroniskās 
atslēgas vadības 
sistēma

EASO/2013/65 J. GRIMA & CO 
Ltd

12.2.2013. 7 744,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

Ekrāni EASO/2013/88 Astral 
Enterprises 
LTD

22.3.2013. 8 638,68

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 5 000

Virtuves 
aprīkojums

EASO/2012/
OFr/Ct/0033

Inspirations 
Limited

30.8.2013. 2 262,72

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

Šoferu 
pakalpojumi

EASO/2013/92 Percius car 
hire Limited

30.4.2013. 3 525,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

pieci pagaidu 
administratīvie 
asistenti

EASO/2013/95 HR 
Outsourcing 
and Temping 
Services

21.5.2013. 14 590,13

pasūtījums
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

tulkošanas 
pakalpojumi 
EASO valdes 
sēdē 

EASO/2013/108 Astral 
Enterprises 
LTD

30.5.2013. 4 876,20

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

krēslu noma EASO/2013/107 Nexos & CO 
Limeted

31.5.2013. 4 950,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

Izmitināšanas 
un ēdināšanas 
pakalpojumi 

EASO/2013/102 Grand Hotel 
Excelsior

2.6.2013. 11 072,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 5 000

plauku 
ierīkošana

EASO/2013/90 Storage 
Systems Ltd

6.6.2013. 1 359,36

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

pirmās 
palīdzības 
preces

EASO/2013/105 Europharma 
Ltd

6.7.2013. 7 242,64

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

biroja 
piederumi

EASO/2013/111 Barbantini Ltd 11.7.2013. 12 386,00
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PROCEDŪRAS UN LĪGUMA 
VEIDS

APRAKSTS LĪGUMA 
NUMURS

PIEGĀDĀTĀJA 
NOSAUKUMS

LĪGUMA 
NOSLĒGŠANAS 

DATUMS

LĪGUMA 
NETO 

SUMMA 
(EUR)

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

Augi EASO/2013/109 Piscopo 
Gardens

15.7.2013. 1 716,09

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

biroja 
aprīkojums un 
iekārtas

EASO/2013/115 Barbantini Ltd 26.7.2013. 12 865,05

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

biroja mēbeles EASO/2013/119 Vivendo 
Project Ltd )
DEX)

13.8.2013. 11 079,76

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

Valdes sēdes 
locekļu 
izmitināšana 
septembrī

EASO/2013/120 Grand Hotel 
Excelsior

14.8.2013. 8 439,35

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

Fiksētās 
telefona līnijas

EASO/2013/110 Go Group 10.6.2013. 4 541,61

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

pusdienas 
valdes 
locekļiem 

EASO/2013/128 Barracuda Ltd 12.9.2013. 2 803,50

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

It pakalpojumi 
EAC moduļiem

EASO/2013/125 PSG MALTA 
ltd.

10.9.2013. 15 000,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

Operatīvā 
atbalsta centra 
pusdienas

EASO/2013/137 Fine Style 
Catering Co 
Ltd

23.10.2013. 750,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

Ceļojuma 
piederumi 
Operatīvā 
atbalsta 
centram

EASO/2013/133 Airmode 
Limited

11.11.2013. 15 000,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

pusdienas 
13. valdes 
sēdes locekļiem

EASO/2013/141 Xara Palace 29.11.2013. 2 879,10

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

tulkošanas 
pakalpojumi 13. 
valdes sēdē

EASO/2013/142 Malta Online 
Dictionary

29.11.2013. 4 760,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

Ugunsdzēšamo 
aparātu 
pārbaude

EASO/2013/136 Alberta 2.12.2013. 486,25

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

biroja 
piederumi 
Operatīvā 
atbalsta 
centram

EASO/2013/144 MB 
Distribution 
Ltd

9.12.2013. 9 435,08

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

Vienvietīgi 
dīvāni

EASO/2013/131 Ideacasa Co 
Ltd

10.12.2013. 1 101,72

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

Markas EASO/2013/147 Barbantini Ltd 17.12.2013. 3 500,00
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PROCEDŪRAS UN LĪGUMA 
VEIDS

APRAKSTS LĪGUMA 
NUMURS

PIEGĀDĀTĀJA 
NOSAUKUMS

LĪGUMA 
NOSLĒGŠANAS 

DATUMS

LĪGUMA 
NETO 

SUMMA 
(EUR)

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 001

EASO 
Ziemassvētku 
balle

EASO/2013/152 Lava Lounge 17.12.2013. 3 000,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra
< EUR 15 000

Ugunsdrošības 
paneļi

EASO/2013/149 Alberta 20.12.2013. 9 108,00

pasūtījums 
Sarunu procedūra 
< EUR 15 000

konferenču 
krēslu noma

EASO/2013/107 Nexos & CO 
Limited

31.5.2013. 4 950,00

II pielikums. Personāls 2013. gadā

Funkciju grupa un 
pakāpe 

2013. gads

Atļauti saskaņā ar ES budžetu Aizpildīts uz 31.12.2013.

Pastāvīgi amati Pagaidu amati Pastāvīgi amati Pagaidu amati 

AD16 0 0 0 0
AD15 0 0 0 0
AD14 0 1 0 1
AD13 0 0 0 0
AD12 0 0 0 0
AD11 0 0 0 0
AD10 0 2 0 2
AD9 0 6 0 6
AD8 0 5 0 5
AD7 0 9 0 8
AD6 0 2 0 2
AD5 0 7 0 7
AD kopā 0 32 0 31
AST11 0 0 0 0
AST10 0 0 0 0
AST9 0 0 0 0
AST8 0 0 0 0
AST7 0 0 0 0
AST6 0 0 0 0
AST5 0 0 0 0
AST4 0 1 0 1
AST3 0 6 0 6
AST2 0 1 0 1
AST1 0 5 0 5
AST kopā 0 13 0 13
KOPĀ 0 4S 0 44(11)
PAVISAM KOPĀ 
TOTAL

45 44

(11) tostarp pieteikuma vēstules.
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Līgumdarbinieki Atļauts 2013. gadā Pieņemti darbā uz 31.12.2013.

IV funkciju grupa 6 5
III funkciju grupa 8 7
II funkciju grupa 1 1
I funkciju grupa 2 2
Kopā 17 15(12)

Valstu norīkotie eksperti Atļauts 2013. gadā Pieņemti darbā uz 31.12.2013.

Kopā 15 12(13)

4. EASO ziņojums par piekļuvi dokumentiem 
2013. gadā

Mūsdienu sabiedrībā, kas ir labi informēta un zinoša, publiskā sektora informācija var būt nozīmīgs ekonomisks, 
politisks un sociāls resurss, pievienojot vērtību lēmumu pieņemšanas procesiem un veicinot organizāciju, indivīdu 
un sabiedrības attīstību.

Atvērtība un ES informācijas pieejamība ļauj pilsoņiem pilnvērtīgāk iesaistīties ES lēmumu pieņemšanas procesā. 
darbojoties pārskatāmi, ES iestādes un struktūras strādā daudz efektīvāk un ar lielāku atbildības sajūtu pret pilso-
ņiem. pārskatāmība arī veicina demokrātijas principu stiprināšanu un pamattiesību ievērošanu. 

Šajā kontekstā piekļuve dokumentiem ir tiesības, kuru nozīmīgums ir atzīts Līguma par Eiropas Savienības darbību 
15. panta 4. punktā. Lai piešķirtu tiesības piekļūt dokumentiem un veicinātu labu pārvaldību, EASO cenšas strādāt 
pēc iespējas pārskatāmāk. 

Saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes 2001. gada 30. maija regulas (Ek) Nr. 1049/2001 17. panta 1. punktu 
par publisku piekļuvi Eiropas parlamenta, padomes un komisijas dokumentiem ir paredzēts, ka katra iestāde katru 
gadu publicē ziņojumu par tās darbību iepriekšējā gadā, tostarp norādot tādu gadījumu skaitu, kad tā ir atteikusi 
nodrošināt piekļuvi dokumentiem. 

Minēto regulu piemēro arī EASO atbilstoši Eiropas parlamenta un padomes 2010. gada 19. maija regulas (ES) 
Nr. 439/2010 42. pantam, ar ko izveido Eiropas patvēruma atbalsta biroju. 

turklāt EASO valdes 2011. gada 20. septembra lēmums Nr. 6 nosaka kārtību, kādā tiek izskatīti pieteikumi par 
publisku piekļuvi EASO dokumentiem. Šis lēmums paredz, ka EASO savam gada pārskatam ir jāpievieno ziņojums 
par piekļuvi dokumentiem (17. pants).

4.1. EASO procedūra piekļuvei dokumentiem 

Jebkura persona var izmantot tiesības piekļūt EASO rīcībā esošajiem dokumentiem, iesniedzot rakstisku pieprasī-
jumu. Ja dokumentu ir sagatavojusi trešā puse vai ja trešā puse ir piedalījusies tā sagatavošanā, EASO konsultējas 
ar šo attiecīgo trešo pusi. EASO izpilddirektors sagatavo atbildi uz sākotnējo pieprasījumu 15 darba dienu laikā. 
Atteikums nodrošināt piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem var balstīties tikai uz konkrētiem izņēmuma gadīju-
miem. Ja piekļuve dokumentam netiek piešķirta, persona, kura iesniegusi pieprasījumu, var iesniegt atkārtotu 
pieprasījumu 15 darba dienu laikā. EASO izpilddirektors sagatavo atbildi uz atkārtotu pieprasījumu 15 darba dienu 

(12) tostarp pieteikuma vēstules.
(13) tostarp pieteikuma vēstules.
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laikā. Ja piekļuve tiek atteikta pēc atkārtota pieprasījuma iesniegšanas, persona, kura iesniegusi pieprasījumu, var 
iesniegt prasību Eiropas Savienības tiesā un iesniegt sūdzību Eiropas ombudam.

turpmāk sniegtā tabula parāda kārtību, kādā EASO pieņem lēmumus par piekļuvi dokumentiem.

Sākotnējais
pieprasījums par

piekļuvi
dokumentiem 

NĒ NĒ

Atkārtots
pieprasījums
par piekļuvi

dokumentiem
(pēc 15 dienām)

Eiropas
ombuds

/
EST

Izpilddirektora
atbilde

(15 dienu
laikā)

Izpilddirektora
atbilde

(15 dienu
laikā)

Konsultēšanās
ar trešo pusi

4.2. Galvenie notikumi saistībā ar piekļuvi dokumentiem 
2013. gadā

EASO 2013. gadā turpināja īstenot savu komunikācijas stratēģiju(14), apliecinot apņemšanos veicināt atklātību un 
pārskatāmību, kā arī ziņot par savu darbību, konsekventi sniedzot informāciju. 

Bez tam EASO turpināja veidot savu tīmekļa vietni (http://www.easo.europa.eu), kas kalpo kā platforma, no kuras 
iespējams piekļūt EASO dokumentiem. 

pārskata periodā EASO pieņēma lēmumus saistībā ar sākotnējiem un atkārtotiem pieprasījumiem, kā izklāstīts 
turpmāk.

4.2.1. Sākotnējie pieteikumi piekļuvei dokumentiem 2013. gadā

EASO 2013. gadā saņēma astoņus sākotnējos pieprasījumus piekļuvei 12 dokumentiem. 

piekļuve tika atteikta diviem dokumentiem pēc konsultēšanās ar dalībvalsti, kura piedalījās šā dokumenta saga-
tavošanā, un ar mērķi aizsargāt EASO lēmumu pieņemšanas procedūru (regulas (Ek) Nr. 1049/2001 4. pants un 
valdes lēmuma Nr. 6 3. pants).

4.2.2. Atkārtoti pieteikumi piekļuvei dokumentiem 2013. gadā

EASO 2013. gadā netika iesniegti atkārtoti pieteikumi. 

4.2.3. Eiropas ombudam iesniegtās sūdzības vai Eiropas Savienības Tiesā 
iesniegtās prasības 

Eiropas Savienības tiesā 2013. gadā netika iesniegtas nekādas prasības, kā arī nekādas sūdzības netika iesniegtas 
Eiropas ombudam par EASO lēmumiem saistībā ar piekļuvi dokumentiem.

(14) pieejama tīmekļa vietnē: http://easo.europa.eu/wp-content/uploads/communication%20strategy%20final.pdf

http://www.easo.europa.eu
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5. EASO publikācijas 2013. gadā

Publikācija Valodu skaits

Deviņi EASO informatīvā biļetena izdevumi 1
“EASO darba programma 2014. gadam” 24
“EASO 2012. gada darbības pārskats” 24
“2012. gada ziņojums par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savienībā” 5
“Salīdzinošā analīze par Rietumbalkānu valstīm” 5
“Vecuma noteikšanas prakse Eiropā” 5
EASO rokasgrāmata 1
Četri ceturkšņa ziņojumi par situāciju patvēruma jomā 1





KĀ PASŪTĪT ES IZDEVUMUS

Bezmaksas izdevumi
• Viens eksemplārs:  

ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

• Vairāk nekā viens eksemplārs vai plakāti/kartes:  
Eiropas Savienības pārstāvniecībās  
(http://ec.europa.eu/represent_lv.htm),  
Eiropas Savienības delegācijās valstīs, kas nav ES dalībvalstis  
(http://eeas.europa.eu/delegations/index_lv.htm),  
ar Europe Direct dienesta starpniecību  
(http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm)  
vai piezvanot uz tālruņa numuru 00 800 6 7 8 9 10 11 (zvanīšana bez maksas no jebkuras 
vietas Eiropas Savienībā) (*).
(*) Informāciju sniedz bez maksas, tāpat arī lielākā daļa zvanu ir bezmaksas (izņemot dažus operatorus, viesnīcas  

vai taksofonus).

Maksas izdevumi
• Ar EU Bookshop starpniecību (http://bookshop.europa.eu).

Maksas abonementi
• Ar Eiropas Savienības Publikāciju biroja tirdzniecības aģentu starpniecību 

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

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_lv.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_lv.htm
http://europa.eu/europedirect/index_lv.htm
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://bookshop.europa.eu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lv.htm
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