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Seznam zkratek
AEAJ
Asociace evropských správních soudců
AIP
Rezervní skupina pro otázky azylu
APD
Směrnice o azylovém řízení
ATCR
Výroční tripartitní konzultace k otázce přesídlování
AST
Azylový podpůrný tým
CEAS
Společný evropský azylový systém
CEPOL
Evropská policejní akademie
COI
Informace o zemích původu
EASO
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
EIGE
Evropský institut pro rovnost žen a mužů
EMCDDA
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
EMS
Evropská migrační síť
ENPI
Evropský nástroj sousedství a partnerství
EPRA
Evropská platforma přijímacích agentur
EPS
Systém včasného varování a připravenosti
EU
Evropská unie
eu‑LISA	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody,
bezpečnosti a práva
Eurojust
Evropská jednotka pro soudní spolupráci
Europol
Evropský policejní úřad
FRA
Agentura Evropské unie pro základní práva
Frontex	Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států
Evropské unie
GDISC
Konference generálních ředitelů přistěhovaleckých úřadů
GPS
Skupina pro poskytování statistik
IALN
Meziagenturní právní síť
IARLJ
Mezinárodní asociace soudců uprchlického práva
IDS
Informační a dokumentační systém
IGC
Mezivládní konzultace o migračních, azylových a uprchlických politikách
IOM
Mezinárodní organizace pro migraci
SVV
Spravedlnost a vnitřní věci
LGB
Lesby, gayové a bisexuálové
MFF
Víceletý finanční rámec
MSPP
Víceletý plán v oblasti personální politiky
NCP
Národní kontaktní místo
RDPPs
Regionální programy rozvoje a ochrany
THB
Obchodování s lidmi
UNHCR
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky
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Úvod
Souhrnná výroční zpráva úřadu EASO se zamýšlí nad
úspěchy agentury v roce 2014 a nad prostředky, které
byly za tímto účelem využity. Zpráva svou strukturou
odráží roční pracovní program úřadu EASO na rok 2014
a podrobně vypovídá o dosaženém pokroku v porovnání
s cíli a ukazateli výkonnosti určenými v ročním pracovním
programu.
Poskytuje také klíčové informace o organizačním
uspořádání, publikační činnosti a řízení lidských
i finančních zdrojů úřadu EASO.
Souhrnná výroční zpráva, která byla dříve označována
jako výroční zpráva o činnosti, je zpracována v souladu
s čl. 29 odst. 1 písm. c) nařízení o úřadu EASO a dne
8. června 2015 byla přijata správní radou. Nejpozději dne
15. června 2015 byla souhrnná výroční zpráva zaslána
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, včetně Útvaru
interního auditu, a Účetnímu dvoru. Souhrnná výroční
zpráva je veřejný dokument a byla přeložena do všech
úředních jazyků EU.
V roce 2015 podle sdělení o pokynech k programovému
dokumentu pro decentralizované agentury (C(2014)
9641) ze dne 16. prosince 2014 úřad EASO také

zpracoval souhrnnou výroční zprávu o činnosti za
rok 2014 v souladu s novými požadavky na předkládání
zpráv stanovenými rámcovým finančním nařízením
(článek 47). Souhrnná výroční zpráva o činnosti zahrnuje
prohlášení výkonného ředitele o věrohodnosti, které
uvádí, že informace obsažené ve zprávě představují
pravdivý a věrný obraz toho, zda prostředky přidělené
na činnosti byly použity k určenému účelu v souladu
se zásadami řádného finančního řízení a že zavedené
kontroly poskytují nezbytné záruky týkající se zákonnosti
a správnosti uskutečněných operací; zahrnuje konečnou
účetní závěrku za rok 2014, obsáhlé zprávy o rozpočtovém
a finančním řízení, vnitřní kontroly vytvořené úřadem
a vnitřní i vnější audity provedené během sledovaného
roku společně s informacemi o publikacích úřadu EASO.
Část I (politické úspěchy) souhrnné výroční zprávy
o činnosti úřadu EASO vychází ze souhrnné výroční
zprávy.
Souhrnná výroční zpráva o činnosti je společně
s hodnocením správní rady úřadu EASO zaslána
nejpozději dne 1. července 2015 Evropskému
parlamentu, Radě, Komisi, včetně Útvaru interního
auditu, a Účetnímu dvoru.
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Shrnutí
Činnosti prováděné úřadem EASO v roce 2014 lze
rozdělit do pěti oblastí zájmu: trvalá podpora, zvláštní
podpora, podpora v mimořádných situacích, podpora
v oblasti informací a analýzy a podpora třetích zemí.
V rámci svých činností v oblasti trvalé podpory úřad
EASO uspořádal třináct školení školitelů a čtyři regionální
školení, vytvořil jeden nový modul odborné přípravy,
aktualizoval čtyři moduly, vypracoval dvě školicí
příručky a výroční zprávu o odborné přípravě založenou
na systému Training cockpit, uspořádal každoroční
didaktický seminář a dvě zasedání národních kontaktních
míst týkající se odborné přípravy a zahájil proces
certifikace systému odborné přípravy úřadu EASO.
Činnost úřadu EASO v oblasti kvality azylových řízení
a rozhodování zahrnovala tematické zmapování
přístupu k řízení, označení osob majících zvláštní
potřeby a vyžadujících zvláštní postupy, praktické
příručky o osobním pohovoru a o posuzování důkazů,
tři tematická zasedání, osm zasedání pracovních
skupin a zasedání národních kontaktních míst týkající
se kvality. Úřad EASO dále zintenzivnil svou spolupráci
s členy soudů a tribunálů, neboť uspořádal výroční
konferenci a tři zasedání odborníků a vyvinul praktický
nástroj k čl. 15 písm. c) kvalifikační směrnice. V oblasti
obchodování s lidmi koordinoval úřad EASO zprávu
o společných činnostech zpracovanou agenturami
pro spravedlnost a vnitřní věci, která pojednává
o obchodování s lidmi od října 2012 do října 2014,
a uspořádal jedno zasedání odborníků.
Byla uspořádána konference praktické spolupráce na
téma nezletilé osoby bez doprovodu a čtyři tematická
zasedání a iniciována publikace o sledování rodinných
vazeb a vyhodnocení publikace EASO age assessment
practice in Europe (Postupy úřadu EASO při posuzování
věku v Evropě).
Pokud jde o informace o zemích původu (COI), pokračoval
úřad EASO ve vývoji portálu COI, který obsloužil
580 aktivních uživatelů, vytvořil čtyři nové speciální sítě COI
pro Írán, Irák, Rusko a Afghánistán a uspořádal dvě zasedání
a čtyři školení pro správce národních společných portálů,
dvě zasedání strategické sítě COI a třináct seminářů
specializovaných na konkrétní země. Kromě toho zpracoval
úřad EASO dvě zprávy o COI (pro Somálsko a pro Čečensko)
a publikaci Tools and tips for online COI research (Nástroje
a tipy pro průzkum COI na internetu).
Byla poskytnuta zvláštní podpora Itálii, čímž bylo završeno
provádění plánu zvláštní podpory zahájené v roce 2014,
a od června 2014 je uvedená podpora poskytována Kypru.
Úřad EASO uspořádal řadu schůzek praktické spolupráce
na téma nástroje poskytování podpory, pohotovostní
plánování, přemísťování a přijímání.

Dále úřad EASO ve spolupráci s dalšími zainteresovanými
subjekty provedl v rámci Pracovní skupiny pro Středomoří
osm opatření, včetně šesti pilotních projektů v oblasti
společného zpracování žádostí o azyl a pilotního projektu
týkajícího se pašování osob hledajících mezinárodní
ochranu.
Úřad EASO poskytl Řecku a Bulharsku podporu
v mimořádných situacích, čímž završil provádění
příslušných operačních plánů. Rovněž uspořádal
dvě zasedání národních kontaktních míst rezervní
skupiny pro otázky azylu.
Na poli podpory v oblasti informací a analýzy zveřejnil
úřad EASO svou výroční zprávu za rok 2013 o situaci
v oblasti azylu v EU se vstupními údaji přibližně od
čtyřiceti zainteresovaných subjektů. Kromě toho
zpracoval tři čtvrtletní zprávy o azylu, dvanáct měsíčních
zpráv o azylu a sedm zpráv ad hoc. Navíc úřad EASO
uspořádal dvě schůzky se skupinou pro poskytování
statistik (GPS), v plném rozsahu provedl fázi II svého
systému včasného varování a připravenosti (EPS)
a zpracoval návrh fáze III EPS.
V oblasti podpory třetích zemí pokračoval úřad EASO
v provádění své strategie vnějšího rozměru, zejména
uskutečňováním projektů v rámci evropského nástroje
sousedství a partnerství (ENPI) s Jordánskem, Tuniskem
a Marokem. Úřad EASO zřídil síť pro vnější rozměr
a uspořádal dvě zasedání praktické spolupráce. Dne
25. září 2014 se zúčastnil výročního fóra o přesídlování
a přemísťování a dokončil mapování cyklů přesídlování
v členských státech.
Pokud jde o organizační uspořádání a spolupráci úřadu
EASO se zainteresovanými subjekty, uspořádal úřad
tři zasedání správní rady, podepsal pracovní ujednání
s agenturou eu‑LISA, zorganizoval čtvrté zasedání svého
poradního fóra a konzultoval různá témata s občanskou
společností. V roce 2014 předsedal úřad EASO síti
agentur SVV, v jejímž rámci se konala tři zasedání
kontaktní skupiny a zasedání vedoucích pracovníků
uvedených agentur. Byly uspořádány různé návštěvy na
vysoké úrovni, včetně přivítání vysokého komisaře OSN
pro uprchlíky, Antónia Guterrese, a evropské komisařky
pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové. A konečně úřad
EASO zintenzivnil svou interní i externí komunikaci: byla
přijata komunikační strategie, pravidelně vydávány
tiskové zprávy a zpravodaje a dne 19. června 2014 byl
v členských státech a Evropském parlamentu uspořádán
informační den úřadu EASO. V neposlední řadě uspořádal
úřad EASO tři schůzky smíšeného kontaktního výboru
s Evropskou komisí na téma kvalifikační směrnice,
dublinské nařízení a směrnice o azylovém řízení.
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Klíčové výsledky úřadu EASO v roce 2014

117 uspořádaných schůzek a seminářů
2 014 účastníků schůzek a seminářů
1 nový modul odborné přípravy
4 aktualizované moduly odborné přípravy
100 příspěvků od občanské společnosti
70 organizací občanské společnosti, se kterými
proběhly konzultace
Provádění fáze II EPS v plném rozsahu
6 pilotních projektů v oblasti společného zpracování
a 1 pilotní projekt týkající se shromažďování
informací o usnadňování při rozhodování o azylových
záležitostech

4 plány operativní podpory
34 publikací
3 návštěvy na vysoké úrovni
Předsednictví síti agentur SVV
Uzavřeno pracovní ujednání s agenturou eu‑LISA
3 uspořádané schůzky smíšeného kontaktního
výboru s Evropskou komisí
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1. Představení: shrnutí vývoje v roce 2014
V roce 2014 došlo k nevídanému zvýšení počtu žádostí
o mezinárodní ochranu v EU+, které celkově dosáhly
662 825 (1).
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0

2010

2011

2012

Opakovaní žadatelé

Obrázek 1:
rok v řadě

2013

2014

Prvožadatelé

Růst počtu žadatelů o azyl v EU+ čtvrtý

Rok 2014 se také vyznačoval významným vývojem na
politické úrovni v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí,
neboť byl zvolen osmý Evropský parlament a jmenována
nová Evropská komise. V rámci toho věnoval úřad EASO
úsilí výměně názorů a společně s ostatními agenturami
pro spravedlnost a vnitřní věci koordinoval poskytování
podkladů založených na důkazech pro politickou debatu
a rozhodovací proces.
Na konci roku 2014 završil své pětileté období
Stockholmský program a jeho akční plán. V tomto ohledu
přijala Evropská rada na svém zasedání v červnu 2014
strategické směry pro legislativní a operační plánování
na nadcházející roky v oblasti SVV (2). Při přípravě na
uvedené zasedání byla Rada EU požádána o zamyšlení
a Komise byla vyzvána k předložení příspěvků. V rámci
tohoto procesu uspořádala Rada EU několik zasedání,
kde projednávala budoucnost politik týkajících se SVV.
Vedle toho přijala Komise dne 11. března 2014 dvě sdělení
o spravedlnosti a vnitřních věcech nazvaná Agenda EU
v oblasti spravedlnosti do roku 2020 – posílit důvěru,
mobilitu a růst v Unii (COM(2014) 144) (3) a Otevřená
a bezpečná Evropa: cesta k realizaci (COM(2014) 154) (4).
Úřad EASO do tohoto procesu přispěl dokumentem
nazvaným Implementing the CEAS in full. Translating
legislation into action (Provádění systému CEAS v plném
rozsahu. Převod právních předpisů v činy) (5). A konečně,
dne 4. března 2014 přijal Evropský parlament zprávu (6)
o přezkumu Stockholmského programu v polovině období.

Podle nových směrů je celkovou prioritou konzistentně
a účinně provádět a konsolidovat zavedené právní
nástroje a politická opatření. Cílem je směřovat
k důvěryhodnému prostoru svobody, spravedlnosti
a bezpečnosti lepším řízením migrace ve všech jejích
aspektech, předcházením a potíráním trestné činnosti
a terorismu a zlepšováním justiční spolupráce napříč
Unií. Nově jmenovaný předseda Evropské komise,
Jean‑Claude Juncker, ve svém dopise (7) komisaři pro
migraci, vnitřní věci a občanství (Dimitris Avramopoulos)
v listopadu 2014 volal po větší úloze úřadu EASO a po
tom, aby byl společný evropský azylový systém prováděn
a provozuschopný v plném rozsahu.
Priority stanovené institucemi EU zdůraznily, že
v oblasti azylu jdou zodpovědnost a solidarita ruku
v ruce. V tomto smyslu je EASO klíčovým operativním
aktérem zaměřeným na přísné společné normy
postupů a intenzivnější spolupráci, který vytváří
rovné podmínky k tomu, aby podobné žádosti o azyl
byly v celé Unii vyřizovány a rozhodovány podobně.
Sbližování postupů a společná odborná příprava zvýší
vzájemnou důvěru. Za tímto účelem úřad EASO plně
v souladu se svým pověřením v roce 2014 pokračoval ve
zpracovávání společného programu odborné přípravy
přizpůsobeného přepracovanému azylovému právu
a poskytoval operativní podporu a pomoc azylovým
systémům členských států s určenými zvláštními
potřebami, zejména Bulharsku, Kypru, Řecku a Itálii.
Kromě toho úřad EASO vytvořil pilotní projekty týkající
se společného zpracování žádostí o azyl v členských
státech, které usnadňují rychlejší a účinnější zpracování
žádostí o azyl a přitom plně dodržují unijní a příslušný
vnitrostátní právní rámec. Úřad EASO dále posílil
svůj systém včasného varování a připravenosti, který
členským státům jednou za měsíc, jednou za čtvrtletí
a jednou za rok poskytuje zprávy o analýze trendů, jež
posuzují situaci v oblasti azylu v EU.
Pokud jde o vnitřní uspořádání, mělo se v roce 2014
stále za to, že je úřad EASO v počáteční fázi; dopadla na
něj rozpočtová omezení, což vyústilo v omezené snížení
původně předpokládaných lidských a rozpočtových
zdrojů. V roce 2014 dosáhl počet zaměstnanců úřadu
EASO 79 a jeho rozpočet činil v prostředcích na závazky
a na platby 15 milionů EUR. V roce 2014 bylo zahájeno
externí hodnocení úřadu EASO, jehož dokončení je
očekáváno do července 2015.

(1) Výroční zpráva úřadu EASO za rok 2014 o situaci v oblasti azylu v EU.
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ec/143478.pdf
(3) http://ec.europa.eu/justice/effective‑justice/files/com_2014_144_en.pdf
(4) http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/e‑library/documents/basic‑documents/
docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_happen_en.pdf
(5) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑written‑contribution‑
in‑full1.pdf
(6) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+REPORT+A7-2014-0153+0+DOC+PDF+V0//EN

(7) http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/
commissioner_mission_letters/avramopoulos_en.pdf
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Vysoký komisař OSN pro uprchlíky na zasedání správní rady úřadu EASO

2. Priority úřadu EASO v roce 2014
V roce 2014 se úřad EASO zaměřil na podporu členských
států při provádění pěti přepracovaných azylových
právních nástrojů EU, které tvoří základ druhé fáze
společného evropského azylového systému: kvalifikační
směrnice (směrnice 2011/95/EU), nařízení Dublin III
(nařízení (EU) č. 604/2013), směrnice o podmínkách
přijímání (směrnice 2013/33/EU), směrnice o azylovém
řízení (směrnice 2013/32/EU) a nařízení o Eurodacu
(nařízení (EU) č. 603/2013). Úřad EASO hrál klíčovou
úlohu v podpoře členských států v tomto procesu
prostřednictvím široké škály nástrojů, které se vytvářejí
za tímto účelem. Při rozvíjení těchto nástrojů úřad
EASO zohlednil stávající osvědčené postupy a opatření
praktické spolupráce, aby zajistil vzájemné doplňování
a vyhnul se zdvojování úsilí. A konečně, úřad EASO
v roce 2014 provedl opatření předpokládaná Pracovní
skupinou pro Středomoří.

Priority úřadu EASO v roce 2014
Podpora členských států při provádění přepracova‑
ného balíku opatření v oblasti azylu prostřednictvím
odborné přípravy, činností praktické spolupráce,
informací o zemích původu a zpráv o kvalitě.
Další rozvíjení systému úřadu EASO pro včasné
varování a připravenost.
Poskytování operativní podpory Řecku v souladu
s fází II operačního plánu a zvláštní pomoci Itálii,
Bulharsku a Kypru.
Provádění opatření Pracovní skupiny pro Středomoří.
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3. Úspěchy úřadu EASO v roce 2014 podle
oblastí činností
3.1 Trvalá podpora
Trvalá podpora úřadu EASO členským státům je
zaměřena na podporu provádění společného evropského
azylového systému a zlepšování kvality azylových řízení
a systémů. Cílem této podpory je posilování důsledného
provádění společného evropského azylového systému
v rámci EU a sdílení společných znalostí a dovedností,
organizace a postupů, informací, zdrojů a osvědčených
postupů. Trvalou podporu úřadu EASO tvoří:
• odborná příprava úřadu EASO,
• podpora kvality,
• COI,
• přijímání,
• zvláštní programy, jako je spolupráce úřadu EASO se
soudy a tribunály členských států a evropskými soudy
a tribunály a činnosti týkající se nezletilých osob bez
doprovodu, seznamu dostupných jazyků a spolupráce
na předcházení obchodu s lidmi.

3.1.1 Odborná příprava
Výsledky úřadu EASO v oblasti odborné přípravy
v roce 2014
179 účastníků 13 školení školitelů uspořádaných na
Maltě
108 účastníků 4 regionálních školení uspořádaných
v rámci strategie vnějšího rozměru
2 533 účastníků 179 spravovaných vnitrostátních
školení
1 vyvinutý nový modul odborné přípravy
4 aktualizované moduly
3 zveřejněné příručky (CEAS, začleňování, techniky
dotazování)
Vývoj certifikačního systému
Činnosti odborné přípravy úřadu EASO v roce 2014
podporovaly členské státy při rozvíjení dalších schopností
a dovedností jejich zaměstnanců prostřednictvím kvalitní
společné odborné přípravy. Odborná příprava úřadu
EASO přispěla k soudržnému provádění společného
evropského azylového systému tím, že podporovala
vytváření společných postupů a procesů v celé EU.
V souladu s rámcem daným strategií odborné přípravy (8)
přijatou v roce 2012 úřad EASO uplatňoval přístup ve
(8) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑Training‑strategy.pdf

dvou rovinách: na jedné straně vypracoval příslušné
školicí materiály, na druhé straně organizoval odbornou
přípravu na základě systému školení školitelů. Vzdělávací
kurikulum úřadu EASO (9) pokrývá základní aspekty
azylového řízení prostřednictvím 14 interaktivních
modulů, které jsou postaveny na kombinované
metodologii učení spojující vzdělávání on‑line a osobní
výuku. Při své práci na odborné přípravě EASO úzce
spolupracuje se skupinou odborníků z členských států
a přidružených zemí. EASO provádí cílené konzultace
s mezinárodními organizacemi a organizacemi občanské
společnosti týkající se školicích materiálů. Zvláště
důležitá je v tomto smyslu práce referenční skupiny
pro odbornou přípravu zřízené úřadem EASO, která
je složena ze zástupců Evropské komise, UNHCR, sítě
Odysseus a Evropské rady pro uprchlíky a exulanty
(ECRE), jež hraje důležitou roli v procesu rozvoje odborné
přípravy. V květnu a v říjnu 2014 kromě toho proběhla
zasedání národních školicích kontaktních míst. Výroční
didaktický seminář se konal v říjnu 2014.
V průběhu roku 2014 bylo zajištěno třináct školení školitelů
týkajících se těchto modulů: Začleňování, dotazování dětí,
vypracování a přijímání rozhodnutí, posuzování důkazů,
společný evropský azylový systém, techniky dotazování,
dotazování zranitelných osob, informace o zemích původu,
modul pro manažery, nařízení Dublin III (dvě školení),
směrnice o azylovém řízení a vyloučení. Školení školitelů
se zúčastnilo 179 posluchačů z 23 členských států
(včetně devět účastníků z řad zaměstnanců úřadu EASO)
a průměrná míra jejich spokojenosti činila 80 %. Poprvé
s cílem zvýšit účast uspořádal úřad EASO v roce 2014
regionální školení týkající se kombinace modulů. V rámci
čtyř regionálních školení ve Varšavě, Vídni, Bruselu (ve
francouzštině) a Římě bylo zajištěno osm školení školitelů
a na základě strategie vnějšího rozměru úřadu EASO bylo
uspořádáno jedno školení v Istanbulu. Uvedených školení
se zúčastnilo 108 azylových úředníků z členských států, ze
západobalkánských zemí a z Jordánska, Tuniska a Maroka
(země ENPI).
Byla zajištěna správa 179 vnitrostátních školení
v 19 členských státech, v jejichž rámci bylo proškoleno
2 533 úředníků.
V roce 2014 bylo věnováno značné úsilí rozšíření
využitelnosti vzdělávacího kurikula úřadu EASO
prostřednictvím překladu různých modulů do dalších
jazyků a jejich poskytnutí na platformě elektronického
učení. Modul o začleňování byl přeložen do osmi jazyků,
(9) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/BZ0413152ENC.pdf
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Školení školitelů úřadu EASO

posuzování důkazů do tří jazyků, techniky dotazování do
dvou a společný evropský azylový systém a dotazování
dětí do jednoho jazyka. Čtyři moduly byly aktualizovány
a byl vyvinut modul pro manažery. Kromě toho začal
úřad EASO pracovat na vývoji modulu o přijímání a dále
vyvíjel modul o genderu, genderové identitě a sexuální
orientaci; oba budou dokončeny v roce 2015.
Navíc došlo k pokroku ve vývoji certifikace odborné
přípravy úřadu EASO. Konaly se schůzky s výborem
odborníků na odvětvový rámec kvalifikací a s externími
poradci s cílem provést přípravnou práci na přechod od
cílů učení k výsledkům učení a promítnout tuto revizi do
všech modulů vzdělávacího kurikula úřadu EASO.
Úřad EASO zveřejnil příručky o začleňování, systému
CEAS a technikách dotazování a zpracoval příručku
o dotazování zranitelných osob.
Tyto učebnice mají sloužit jako referenční nástroj
pro absolventy on‑line a prezenčních lekcí v rámci
příslušného modulu odborné přípravy. Odborníci
pracující v terénu v oblasti azylových záležitostí mají
učebnice shrnující hlavní prvky materiálů odborné
přípravy k dispozici při své každodenní práci. Učebnice
dále slouží jako nástroj, který posluchačům pomáhá
udržet si znalosti a dovednosti získané během odborné
přípravy. Při každodenní práci budou moci dále přemýšlet
o znalostech a rozvíjet schopnosti a kompetence,
které získali během odborné přípravy. A konečně byla
dokončena první výroční zpráva o odborné přípravě
založená na systému Training cockpit. Uvádí klíčové
údaje o pokroku při provádění vzdělávacího kurikula
úřadu EASO a soubor informačních listů o odborné
přípravě úřadu v jednotlivých zemích.

3.1.2 Podpora kvality
Výsledky úřadu EASO v oblasti podpory kvality
v roce 2014
1 zmapování matice kvality
3 tematické schůzky
8 zasedání pracovní skupiny
3 iniciované nástroje praktické spolupráce
Výroční zasedání národních kontaktních míst
věnované kvalitě
Práce úřadu EASO v oblasti kvality se zaměřuje na
podporu postupného zavádění kvalitních metod
a postupů ve všech členských státech i na další zvyšování
kvality rozhodování v otázkách azylu.
Matice kvality vytvořená v roce 2012 má pokrývat
komplexně všechny oblasti společného evropského
azylového systému v dvouletém období. Výsledkem
bude databáze osvědčených postupů a mechanismů,
praktických nástrojů, projektů a iniciativ pro zajištění
kvality. Matice rovněž úřadu EASO umožní identifikovat
potřeby podpory členských států. V roce 2014 se
matice kvality zaměřila na zmapování hlavních aspektů
rozhodovací fáze azylových řízení, tj. na přístup k řízení
a zvláštní postupy (upřednostňování, zrychlená řízení,
řízení na hranicích, bezpečné země, řízení o přípustnosti,
následné žádosti a stažení). Zjištění matice kvality
byla také využita na zasedáních kontaktního výboru
uspořádaných společně s Evropskou komisí. Jedno
zasedání věnované kvalitě bylo uspořádáno společně
s kontaktním výborem pro směrnici o azylovém řízení.
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V rámci mapování matice kvality pokračoval úřad EASO
v sestavování seznamu projektů a iniciativ prováděných
v členských státech EU od roku 2004. Seznam má být
komplexní s trvalou databází projektů a iniciativ,
jejichž společným cílem je zlepšit kvalitu. Zahrnuje
různé aspekty systému CEAS a je uspořádán podle
témat, například včetně kvality řízení, nezletilých osob,
informací o zemích původu nebo podmínek přijímání.
Je pravidelně aktualizován o informace poskytované
členskými státy a jinými příslušnými zainteresovanými
subjekty.
V průběhu roku 2014 se konala tři tematická zasedání
věnovaná kvalitě a přístupu k řízení, kvalitě a určování
osob se zvláštními potřebami a kvalitě a zvláštním
postupům. Kromě toho bylo uspořádáno osm zasedání
pracovní skupiny, na kterých byly vyvinuty tři nové
praktické nástroje pro osobní pohovor (10), posuzování
důkazů (11) a určování osob se zvláštními potřebami.
Také byla zřízena referenční skupina pro kvalitu složená
ze zástupců Evropské komise, UNHCR, ECRE a ad hoc
představitelů občanské společnosti v závislosti na
projednávaném tématu, jejímž úkolem je podílet se na
vývoji těchto nástrojů. A konečně, v prosinci se konalo
výroční zasedání národních kontaktních míst věnované
kvalitě s 20 účastníky z 18 členských států, UNHCR
a Evropské komise.

3.1.3 Informace o zemích původu
Výsledky úřadu EASO v oblasti COI v roce 2014
115 účastníků ve všech 7 sítích COI
4 nově zřízené sítě (Írán, Irák, Rusko a Afghánistán)
16 100 dokumentů a 5 vnitrostátních databází
propojených prostřednictvím portálu COI
580 uživatelů portálu COI
2 zveřejněné zprávy o COI a 1 praktický pokyn
Cílem práce úřadu EASO na poli informací o zemích
původu (COI) je vytvořit komplexní systém EU v oblasti
informací o zemích původu tím, že zvýší a sladí
standardy společně s členskými státy a Evropskou
komisí pomocí systému tvorby sítí. V souladu s tímto
cílem byl v roce 2014 dále rozvíjen síťový přístup úřadu
EASO k COI zahájený v předchozím roce: Mimo tři sítě
zřízené v roce 2013 (Somálsko, Sýrie, Pákistán) byly
vytvořeny čtyři nové sítě pro Irák, Írán, Ruskou federaci
a Afghánistán. Těchto sedm sítí má 115 účastníků.
Kromě konference praktické spolupráce o Sýrii a Iráku
byly uspořádány tři semináře praktické spolupráce
o Iráku, Ukrajině a Eritreji. Rozvoj sítí specialistů

úřadu EASO podporuje harmonizaci politik a postupů
jednotlivých členských států. Sdílejí se informace
o potřebách a produktech v oblasti COI a předchází se
duplicitnímu úsilí. Sítě se také zapojují do společného
posuzování klíčových zdrojů COI, projednávají zvláštní
problémy v zemích původu týkající se azylu a nabízejí
rámec pro společné zpracovávání COI a společné
zodpovídání dotazů v souvislosti s COI. Práce sítí COI
bude v plném rozsahu vyhodnocena v roce 2015.
V roce 2014 zveřejnil úřad EASO dvě zprávy o COI
k tématům se zvláštním významem pro určování statusu
v rámci EU: v říjnu 2014 byla zveřejněna zpráva South
and Central Somalia - Country Overview (Jižní a střední
Somálsko – přehled o zemi) (12) a zpráva o COI nazvaná
Chechnya – Women, Marriage, Divorce and Child Custody
(Čečensko – ženy, manželství, rozvod a péče o dítě) (13).
Na zpracování a vzájemném hodnocení se podíleli
výzkumní pracovníci a odborníci z různých členských
států. V roce 2015 byla iniciována a dokončena další
zpráva o COI nazvaná Afghanistan – Security Situation
(Afghánistán – bezpečnostní situace) (14).
Co se týče metodiky pro oblast informací o zemích
původu, konala se v březnu 2014 konference úřadu
EASO o průzkumu COI na internetu, kde odborní řečníci
představili nové technologie a média pro sběr, sdílení,
filtrování a předkládání informací o zemích původu.
V návaznosti na konferenci zveřejnil úřad EASO
v červnu 2014 pokyny nazvané Tools and Tips for
Online COI Research (Nástroje a tipy pro průzkum COI
na internetu) (15), které uvádějí přehled praktických
nástrojů a internetových možností, jež osoby zabývající
se průzkumem COI při hledání příslušných informací
mají; uvedený přehled není vyčerpávající. Kromě toho
se úřad EASO začal v roce 2014 zabývat otázkami, které
se týkají průzkumu COI v souvislosti se zranitelnými
osobami.
Byl uspořádán seminář o COI a LGB (lesby, gayové
a bisexuálové), který osobám zabývajícím se průzkumem
COI, UNHCR a zástupcům organizací občanské společnosti
nabídl příležitost projednat problémy s terminologií
a podělit se o zkušenosti s vedením a předkládáním
informací o LGB, o výzkumné postupy a o nástroje pro
zajištění kvality. Setkání upoutalo 25 účastníků; osm
z nich byli zástupci občanské společnosti a akademické
obce. Po semináři byla zřízena pracovní skupina pro COI
a LGB s cílem zpracovat praktický návod pro odborníky
na COI, kteří zkoumají situaci LGB v zemích původu,
včetně glosáře, seznamů užitečných zdrojů a praktických

(12) https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/COI-Report-Somalia.pdf
(13) https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/COI-Report-Chechnya.pdf
( ) ht tps://easo.europa.eu/wp ‑ content/uploads/E A SO ‑Prac tical‑
Guide‑Personal‑Interview‑EN.pdf

(14) https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Afghanistan-securitysituation-EN.pdf

(11) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑Practical‑Guide_Evidence‑Assessment.pdf

(15) https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Tools-and-tips-for-onlineCOI-research2.pdf
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Fotografie 3:

Zasedání praktické spolupráce úřadu EASO na téma Eritrea

kontrolních seznamů. Tento návod (16) byl zveřejněn
v roce 2015. Souběžně s činnostmi týkajícími se LGB se
úřad EASO jako člen poradní skupiny podílel na projektu
řízeném fondem UNICEF v Nizozemsku, Belgii a Švédsku,
který se zabýval COI a dětmi. V rámci projektu Child
Notice (Děti v hledáčku) byla vypracována metodika
pro analýzu zemí zaměřenou konkrétně na děti a byly
koncipovány zprávy o situaci dětí v řadě zemí původu.
Projekt bude dokončen v roce 2015.
Pokud jde o obecnou metodiku úřadu EASO pro
zprávy o COI zveřejněnou v roce 2012, hodlá EASO
tento dokument v roce 2015 revidovat a aktualizovat
s ohledem na nedávné zkušenosti se zpracováním
různých typů svých zpráv o COI.
V roce 2014 úřad EASO také značně pokročil v aktualizaci
a dalším vývoji společného portálu COI. Portál, který
byl vybudován Evropskou komisí a úřadu EASO předán
v roce 2012, umožňuje azylovým úředníkům přístup
k široké paletě COI z jednoho místa. Prostřednictvím
portálu, který má 580 aktivních uživatelů, bylo
propojeno 16 100 nových dokumentů týkajících se
COI. Byla zajištěna čtyři školení uživatelů a správců

(16) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Researching‑the‑situation‑
of‑LGB‑in‑countries‑of‑origin‑FINAL-080515.pdf

národních portálů z Portugalska, Španělska, Řecka,
Kypru, Bulharska, Itálie a Slovinska. Kromě toho bylo
uspořádáno zasedání poradní skupiny pro portál COI.
V prosinci 2014 správní rada úřadu EASO vypracovala
a schválila návrh přepracovat portál COI za účelem
zlepšení jeho využitelnosti.
Na řídicí úrovni se v dubnu a listopadu 2014 sešla
strategická síť, složená z vedoucích oddělení COI nebo
odborníků jinak odpovědných za COI ze všech zemí EU+;
poskytla strategické vstupní údaje a zpětnou vazbu
k činnostem úřadu EASO v oblasti COI a vyměnila si
manažerské zkušenosti s průzkumem COI.
A konečně, v rámci své operativní podpory poskytl
úřad EASO v souvislosti s COI pomoc italské Národní
azylové komisi, neboť zpracoval technickou studii
pro modernizaci vnitrostátního systému COI. Byla
poskytnuta zvláštní podpora analytiků, v jejímž rámci
byly strukturovány stávající údaje a nabídnuta kritéria
pro nahrávání věrohodných informací. Kromě toho
zajistil úřad EASO pro italskou justici specializované
školení na téma normy průzkumu COI.
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3.1.4 Zvláštní programy úřadu EASO
3.1.4.1 Spolupráce s členy soudů a tribunálů
Výsledky práce úřadu EASO se soudy a tribunály
v roce 2014
3 zasedání odborníků na téma zpracování odborných
materiálů
Výroční konference a pokročilý seminář o kurikulu
profesního rozvoje
1 nástroj podpory týkající se čl. 15 písm. c) kvalifikační
směrnice
S cílem podpořit plné a souvislé provádění společného
evropského azylového systému poskytne úřad
EASO podporu soudům a tribunálům členských
států prostřednictvím společné přípravy materiálů
o profesním rozvoji, podpory dialogu mezi evropskými
soudy a tribunály a soudy a tribunály členských států
a pořádání pokročilých seminářů pro členy evropských
soudů a tribunálů a soudů a tribunálů členských států.
V roce 2014 zvýšil úřad EASO zapojení Soudního dvora
EU, Evropského soudu pro lidská práva a členů soudů
a tribunálů z členských států a přidružených zemí do
vypracování společného přístupu pro práci se soudy
a tribunály. Za tímto účelem přijal úřad EASO metodiku
zpracování materiálů o profesním rozvoji a posílil
svůj vztah se zástupci Mezinárodní asociace soudců
uprchlického práva (IARLJ) a Asociace evropských
správních soudců (AEAJ) založený na spolupráci. Úřad
EASO také upevnil vazby s UNHCR, agenturou FRA
a jinými příslušnými partnery, například s Evropskou
soudní sítí pro další vzdělávání. Na Maltě se konala
tři zasedání odborníků na téma zpracování odborných
materiálů o provádění čl. 15 písm. c) kvalifikační
směrnice. Kromě výroční konference pro členy soudů
a tribunálů uspořádal úřad EASO v prosinci 2014 svůj
druhý pokročilý seminář o zpracování kurikula profesního
rozvoje, kterého se zúčastnilo 32 zástupců soudů
a tribunálů. Úřad EASO dokončil dva nástroje podpory
týkající se čl. 15 písm. c) kvalifikační směrnice: Article
15 (c) QD – A Judicial Analysis (Ustanovení čl. 15 písm. c)
kvalifikační směrnice – právní analýza) (17) a Judicial
Trainer‘s Guidance Note – Article 15(c) Qualification
Directive (2011/95/EU) – A judicial analysis (Pokyn pro
soudní školitele nástroje – ustanovení čl. 15 písm. c)
kvalifikační směrnice (2011/95/EU) – právní analýza) (18).
Před zveřejněním se uskutečnila konzultace s poradním
fórem úřadu EASO, které poskytlo pět příspěvků.

(17) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Article-15c‑Qualification‑
Directive-201195EU‑A‑judicial‑analysis.pdf
(18) https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Article-15cQualificationDirective-Judicial-Trainers-Guidance-Note.pdf

V rámci své operativní podpory členských států
vystavených mimořádnému tlaku úřad EASO také
pořádal semináře ad hoc pro zástupce italské a bulharské
justice.
3.1.4.2 Činnosti v rámci akčního plánu pro nezletilé
osoby bez doprovodu
Výsledky úřadu EASO v oblasti nezletilých osob bez
doprovodu v roce 2014
4 tematická zasedání odborníků v rámci praktické
spolupráce o nezletilých osobách bez doprovodu
Výroční konference o nezletilých osobách bez
doprovodu
Vyhodnocení příručky úřadu EASO o posuzování
věku
Další rozvoj sítě odborníků na dětskou problematiku
Zřízení platformy úřadu EASO pro činnosti v oblasti
dětské problematiky
V průběhu roku 2014 úřad EASO dále poskytoval
podporu a stimuloval praktickou spolupráci mezi
členskými státy v otázkách nezletilých osob bez
doprovodu v rámci akčního plánu Evropské komise pro
nezletilé osoby bez doprovodu (2010–2014). Během roku
byla uspořádána čtyři tematická zasedání odborníků
v rámci praktické spolupráce úřadu EASO o nezletilých
osobách bez doprovodu na téma: sledování rodinných
vazeb, nejlepší zájem nezletilého v rámci mezinárodní
ochrany, posuzování věku a dublinské nařízení –
sledování rodinných vazeb a nejlepší zájem. Na základě
zasedání byla vytvořena síť odborníků na dětskou
problematiku a zřízena platforma úřadu EASO pro
činnosti v uvedené oblasti. Dále byl iniciován praktický
nástroj pro sledování rodinných vazeb, jehož zveřejnění
se očekává v roce 2015.
Po loňském zveřejnění publikace EASO age assessment
practice in Europe (Postupy úřadu EASO při posuzování
věku v Evropě) byl na internetových stránkách úřadu
zahájen průzkum zpětné vazby k publikaci a bylo
dokončeno první vyhodnocení příručky. Úřad EASO byl
vyzván k představení publikace na různých tematických
konferencích. Dále byla příručka využita na podporu
činností v oblasti posuzování věku prováděných v rámci
plánu zvláštní podpory pro Kypr.
Ve dnech 9.–10. prosince 2014 se konala výroční
konference o nezletilých osobách bez doprovodu, které
se zúčastnilo 33 zástupců 17 členských států, Evropské
komise, agentury FRA, UNHCR a šest organizací občanské
společnosti.
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3.1.4.3 Obchodování s lidmi (THB)

3.1.5 Přijímání

Výsledky úřadu EASO v oblasti THB v roce 2014

Výsledky úřadu EASO v oblasti přijímání v roce 2014

Výroční zasedání odborníků v rámci praktické
spolupráce o obchodování s lidmi

Součinnost s platformou EPRA a sítí ENARO

2 koordinační schůzky s Úřadem koordinátora EU pro
boj proti obchodování s lidmi
Příspěvek do zprávy v polovině období o provádění
strategie pro boj proti obchodování s lidmi
Podpora aktualizace kurikula obchodování s lidmi
akademie CEPOL
V souvislosti s prováděním společného prohlášení
Společně proti obchodování s lidmi podepsaného
vedoucími pracovníky agentur SVV u příležitosti
5. evropského dne boje proti obchodování s lidmi
18. října 2011 sehrál úřad EASO aktivní úlohu v podpoře
soudržného rozvoje strategie EU pro vymýcení obchodu
s lidmi 2012–2016.
Úřad EASO se zúčastnil dvou koordinačních schůzek
kontaktních osob pro THB uspořádaných Úřadem
koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi na
GŘ Evropské komise pro vnitřní věci. Schůzky se zaměřily
na společná opatření a individuální činnosti prováděné
agenturami SVV v oblasti THB. Na základě toho úřad
EASO koordinoval zprávu o společných opatřeních
agentur SVV v oblasti THB. Zpráva se zabývá obdobím
od října 2012 do října 2014. Zaměřuje se na oblasti,
v nichž agentury spojily síly a podpořily provádění
strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016
v souladu s jejími pěti prioritami: identifikace, ochrana
a pomoc obětem obchodu s lidmi, zesílení prevence
obchodu s lidmi, intenzivnější stíhání obchodníků s lidmi,
posílená koordinace a spolupráce mezi hlavními aktéry
a soudržnost politik a zlepšení znalostí o vznikajících
problémech, které se týkají všech forem obchodu
s lidmi, a účinná reakce na ně. Zpráva je přiložena
k dokumentu Evropské komise Mid‑term report on
the Implementation of the EU Strategy towards the
eradication of Trafficking in Human Beings 2012–2016
(Zpráva v polovině období o provádění strategie EU pro
vymýcení obchodu s lidmi 2012–2016). Zpráva v polovině
období byla předložena v předvečer 8. evropského dne
boje proti obchodování s lidmi (18. října 2014).
Kromě toho úřad EASO koordinoval doplňkovou zprávu
o individuálních opatřeních v oblasti THB vypracovaných
agenturami SVV od října 2012 do října 2014.
Úřad EASO se v roce 2014 aktivně podílel na aktualizaci
kurikula THB akademie CEPOL a uspořádal zasedání
odborníků v rámci praktické spolupráce o THB, kterého
se zúčastnili zástupci 16 zemí EU+ a devět příslušných
organizací občanské společnosti.

Seminář praktické spolupráce na téma pohotovostní
plánování v nouzových situacích
Vývoj modulu odborné přípravy o přijímání
V roce 2014 začal úřad EASO budovat svou vnitřní
kapacitu, aby mohl poskytovat podporu v oblasti
systémů a podmínek přijímání v členských státech. Za
tímto účelem došlo k součinnosti s příslušnými sítěmi
odborníků v této oblasti, zejména s Evropskou sítí
azylových přijímacích organizací (European Network of
Asylum Reception Organisations – ENARO) a Evropskou
platformou přijímacích agentur (EPRA). Úřad EASO ve
dnech 3.–4. dubna 2014 spolupořádal zasedání řídicího
výboru sítě ENARO na téma přijímání, na němž bylo
přítomno 22 účastníků, kteří sdíleli osvědčené postupy
odborné přípravy v oblasti přijímání a řízení přijímání
v nouzových situacích. V červnu 2014 bylo na Maltě také
uspořádáno zasedání úřadu EASO a platformy EPRA
na téma přijímání. Dále úřad EASO uspořádal seminář
praktické spolupráce na téma pohotovostní plánování
v nouzových situacích, který se mimo jiné zabýval
možností sdílení kapacity a přijímacích zařízení. Kromě
toho byl zahájen vývoj modulu specifické odborné
přípravy o přijímání, který bude dokončen v roce 2015.
Třikrát se sešla referenční skupina složená z odborníků
na přijímání z členských států a organizací občanské
společnosti, aby projednala cíle učení, cílovou skupinu
a strukturu a obsah modulu.

3.1.6 Seznam dostupných jazyků
vypracovaný úřadem EASO
Úřad EASO podporuje členské státy v získávání snadného
přístupu k dostupným jazykům v ostatních členských
státech prostřednictvím seznamu dostupných jazyků.
V roce 2014 podpořil úřad EASO s využitím seznamu Kypr,
který tak využil tlumočnických služeb jiných členských
států. V roce 2015 se bude úřad zabývat informačním
listem o seznamu dostupných jazyků a technickými
řešeními, která usnadní využívání seznamu.
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3.2 Zvláštní podpora úřadu EASO
3.2.1 Podpora členským státům se
zvláštními potřebami
Výsledky úřadu EASO v oblasti zvláštní podpory
v roce 2014
3 plány zvláštní podpory pro Kypr, Itálii a Bulharsko
11 opatření, 39 nasazených odborníků
Na základě zkušeností z předchozích let vypracoval
úřad EASO v roce 2014 další opatření na pomoc
členským státům, které potřebují v rámci svých
azylových a přijímacích systémů zvláštní podporu.
Úřad EASO poskytl na základě plánů zvláštní podpory
podepsaných v červnu 2013 a v červnu 2014 individuálně
přizpůsobenou pomoc Itálii a Kypru v tomto pořadí. Tato
podpora byla poskytnuta v souladu s žádostí uvedených
členských států a s posouzením úřadu EASO založeným
mj. na jeho analýzách s využitím EPS.
Konkrétněji řečeno, v souvislosti s plánem zvláštní
podpory pro Itálii (19) spolupracoval úřad EASO a Itálie
na řadě prioritních oblastí, jako je sběr a analýza údajů,
informace o zemích původu (COI), dublinský systém,
přijímací systém, nouzová kapacita a odborná příprava
nezávislé justice. V rámci plánu zvláštní podpory poskytl
úřad EASO technickou a operativní podporu, která
zlepšila nástroje Itálie k provádění azylového práva EU.

Fotografie 4:

V roce 2014 bylo provedeno sedm opatření z plánu, na
kterých se podílelo 32 odborníků ze 14 zemí EU+. Úřad
EASO podpořil profesní rozvoj členů územních komisí
zodpovědných za přiznávání mezinárodní ochrany.
S vnitrostátními odborníky a úředníky úřadu EASO byl
zmapován italský systém údajů o azylu. Na základě
analýzy nedostatků byly určeny možné oblasti rozvoje
s cílem zajistit účinnější proces sběru údajů. V návaznosti
na zmapování přijímacího systému v Itálii provedené
úřadem EASO v roce 2013 a na základě jeho výsledků
i požadavků přepracované směrnice o podmínkách
přijímání vymezili odborníci úřadu soubor norem kvality
a mechanismů přijímání. Na základě toho byly v úzké
spolupráci s italskými orgány zpracovány praktické
pokyny, jak zlepšit současné monitorovací nástroje.
Průběžně byla prohlubována spolupráce s UNHCR,
významným prováděcím partnerem v Itálii, zejména
v souvislosti s některými aspekty azylového řízení
a podmínek přijímání.
Provádění plánu zvláštní podpory pro Kypr (20) začalo
v červenci 2014 podpůrnými opatřeními v oblasti
přijímání a otevřeného ubytování. Bylo provedeno
posouzení potřeb, které se týkalo provozu a řízení
přijímacího střediska pro žadatele o mezinárodní ochranu
v Kofinou. Odborníci úřadu EASO zpracovali standardní
operační postupy pro rozšířené středisko s návrhy k jeho
struktuře, provozu a řízení. V souvislosti s podpůrným
opatřením, které se týkalo rozvoje, provádění příslušné
metodiky a odborné přípravy v oblasti posuzování věku,

Účastníci školení úřadu EASO v Řecku

(19) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑SPP‑Italy‑ELECTR‑
SIGNED.pdf

(20) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑CY‑OP.pdf
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bylo zajištěno specializované školení v řečtině pro zubní
lékaře jmenované ministerstvem zdravotnictví. Celkově
se na provádění čtyř činností v rámci plánu zvláštní
podpory pro Kypr podílelo v roce 2014 sedm odborníků
ze čtyř členských států.
Dne 5. prosince 2014 byl také mezi úřadem EASO
a bulharským minstrem vnitra podepsán plán
zvláštní podpory zaměřený na zlepšení a pozvednutí
bulharského azylového a přijímacího systému; plán platí
do konce června 2016 a staví na výsledcích vyhodnocení
operativního plánu úřadu EASO pro Bulharsko
provedeném v září 2014 (viz oddíl 3.3).
A konečně, po celý rok 2014 věnoval úřad EASO úsilí
posílení svého rámce pro poskytování zvláštní podpory
členským státům. V této souvislosti úřad EASO dále
vyvíjel normalizované postupy, vytvořil monitorovací
a hodnotící systém a připravil operativní komunikační
nástroj.
Dílčí schůze plenárního zasedání poradního fóra úřadu
EASO v roce 2014 byla věnována projednání nástrojů
a způsobů zvýšení podílu občanské společnosti na
provádění operativních plánů / plánů zvláštní podpory
úřadu.

3.2.2 Přemísťování
Cílem úřadu EASO je podporovat, usnadňovat
a koordinovat výměnu informací a osvědčených
postupů pro přemísťování v rámci EU. V rámci toho
se úřad EASO v roce 2014 zúčastnil výročního fóra
na téma přemísťování pořádaného Evropskou komisí
a aktualizoval zprávu o vyhodnocení přemísťování
z Malty v rámci EU (21).

3.2.3 Pracovní skupina pro Středomoří
Výsledky úřadu EASO v rámci Pracovní skupiny pro
Středomoří v roce 2014
Pilotní projekt týkající se shromažďování informací
o usnadňování při rozhodování o azylových
záležitostech
6 pilotních projektů týkajících se společného
zpracování

(ESVČ), úřadu EASO, agentury Frontex, úřadu Europol
a agentur FRA a EMSA (Evropská agentura pro námořní
bezpečnost). Na základě diskusí Evropská komise přijala
sdělení (COM(2013) 869 final) (22) ze dne 4. prosince 2013
a akční plán. V rámci Pracovní skupiny pro Středomoří
byly rozpracovány různé směry činnosti, včetně osmi akcí
určených pro úřad EASO.
V rámci akčního plánu podle sdělení Komise o práci
Pracovní skupiny pro Středomoří se úřad EASO společně
s agenturou Frontex, úřadem Europol a jednotkou
Eurojust zapojil do společného pilotního projektu, aby se
více dozvěděl o pašování osob, které hledají mezinárodní
ochranu. Pilotní projekt se zaměřil na získání anonymních
údajů z informací poskytnutých žadateli o mezinárodní
ochranu o trasách, kterými přišli, a podmínkách, jež
zažili. Pilotního projektu se zúčastnily dva členské
státy – Itálie a Malta. Souhrnné a anonymizované údaje
shromážděné relevantními příslušnými vnitrostátními
orgány od žadatelů, kteří v září a říjnu 2014 připluli do
Itálie a na Maltu na stejném člunu, byly poskytnuty
úřadu EASO. Hlavní závěr zněl, že metodika společného
pilotního projektu rozšiřuje nové znalosti o usnadňování
(zvlášť uvnitř Evropy) a iniciuje systematický sběr údajů,
které lze využít pro dlouhodobou strategickou analýzu.
Uvedený přístup má potenciál získat více lepších
informací o usnadňování. Jako další krok navrhne EASO
v roce 2015 pilotní projekt ve dvou členských státech,
které nejsou na vnějších hranicích EU, a ještě jednou
provést pilotní projekt v Itálii a na Maltě.
V souvislosti s Pracovní skupinou pro Středomoří úřad
EASO také provedl šest předběžných pilotních projektů
týkajících se společného zpracování. Cílem bylo vyzkoušet
prvky pracovního toku a procesů v rámci azylového
řízení a přijímání, které mohou společně provádět
různé členské státy a podpořit týmy úřadu EASO pro
podporu zpracování (odborníci úřadu a členských států)
v mezích parametrů azylového práva EU. Pilotní projekty
se zabývaly oblastmi nezletilých osob bez doprovodu,
COI, dublinského nařízení, registrace a správy případů
a posuzování zranitelnosti; na společném zpracování se
aktivně podílelo 11 členských států. Na konci roku 2014
po předložení technických zpráv o předběžných pilotních
projektech týkajících se společného zpracování správní
radě úřadu EASO byl zahájen vývoj druhé generace
složitějších činností společného zpracování.

Tzv. Pracovní skupina pro Středomoří byla zřízena
bezprostředně po tragédii u pobřeží ostrova Lampedusa
v říjnu 2013, kdy se potopila loď přepravující několik set
migrantů a více než 300 osob zahynulo. Pracovní skupina
pro Středomoří, jejímž úkolem je zkoumat konkrétní
akce, které by bylo možné provést s ohledem na tento
problém, spojila odborníky ze všech členských států,
Evropské komise, Evropské služby pro vnější činnost
(21) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EUREMA‑fact‑finding‑
report‑EASO11.pdf

(22) http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/what‑is‑new/news/news/docs/
20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_mediterranean_
en.pdf
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Fotografie 5:

Podpis operačního plánu úřadu EASO pro Bulharsko

Z výsledků dokončených pilotních projektů týkajících
se společného zpracování vyplývá, že skutečně existují
aspekty azylového řízení, které lze provádět společně.
Analýza předběžných pilotních projektů dospěla
k závěru, že koncepce společného zpracování je slibná,
ačkoliv existují určité problémy, hlavně v důsledku
vnitrostátních právních předpisů. To opět zdůrazňuje
potřebu dalších a rozsáhlejších pilotních projektů
týkajících se několika navazujících stupňů azylového
řízení. Prostřednictvím předběžných pilotních projektů
nabylo mnoho činitelů členských států novou úroveň
důvěry, když získali přístup k vlastním případům jiných
členských států. Když poznali, že náročné úkoly sociálních
pracovníků a subjektů s rozhodovací pravomocí jsou
v ostatních členských státech koneckonců téhož
charakteru, vytvořila se atmosféra solidarity na velmi
praktické úrovni, která by měla být dále prohlubována.

3.3 Podpora úřadu EASO
v mimořádných situacích
V roce 2014 úřad EASO dále vyvíjel činnosti na podporu
členských států, jejichž azylový a přijímací systém je
vystaven mimořádnému tlaku, zejména poskytl podporu
Řecku a Bulharsku a posílil svou kapacitu včas a účinně
reagovat na nouzové situace.

3.3.1 Operační plán pro Řecko
Výsledky operačního plánu úřadu EASO pro Řecko
v roce 2014
Provedení fáze II operačního plánu pro Řecko
11 azylových podpůrných týmů, 4 školení školitelů,
4 studijní návštěvy
Příprava plánu zvláštní podpory pro Řecko
EASO poskytuje Řecku podporu v mimořádných
situacích od dubna 2011. S podporou úřadu EASO
a jiných zúčastněných zainteresovaných subjektů
přijalo Řecko konkrétní kroky k vytvoření moderního
azylového a přijímacího systému, který nabídne ochranu
potřebným. Zatímco Řecko nastavilo azylové řízení
v prvním a druhém stupni i nový přijímací systém, úřad
EASO v průběhu roku 2014 nadále podporoval budování
kapacit a konsolidaci různými podpůrnými činnostmi.
Součástí hlavní podpory v rámci operačního plánu
úřadu EASO pro Řecko II (23) je odborná příprava v oblasti
přijímání, nová ustanovení nařízení Dublin III, podpora
a budování kapacit za účelem čerpání finančních
prostředků EU a sdílení osvědčených postupů s jinými
členskými státy. Operační plán II skončil v prosinci 2014.

(23) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑OP‑II‑Greece.pdf
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Bylo nasazeno 11 azylových podpůrných týmů
s 12 odborníky z devíti členských států, řečtí azyloví
úředníci se zúčastnili čtyř školení školitelů, která se týkala
modulů v rámci vzdělávacího kurikula úřadu EASO, a byly
uspořádány čtyři studijní návštěvy v různých členských
státech. Celkově bylo provedeno sedm opatření z plánu.
V červenci 2014 provedl úřad EASO předběžné
hodnocení provádění operačního plánu (24). Mezi úřadem
EASO a řeckými příslušnými orgány začaly diskuse
o pokračování podpory a jejím charakteru po roce 2014.

3.3.2 Operační plán pro Bulharsko
Výsledky operačního plánu úřadu EASO pro
Bulharsko v roce 2014
Provedení fáze I operačního plánu pro Bulharsko
17 činností a 59 nasazených odborníků
Příprava plánu zvláštní podpory pro Bulharsko
V rámci operačního plánu úřadu EASO pro Bulharsko (25),
který byl podepsán dne 17. října 2013, poskytoval úřad
Bulharsku do konce září 2014 technickou a operativní
pomoc. Cílem plánu bylo pomoci Bulharsku zvládnout
zvýšený příliv žadatelů a zároveň zlepšit a posílit
bulharský azylový a přijímací systém v souvislosti
s prováděním nástrojů systému CEAS.
Opatření úřadu EASO na podporu Bulharska byla
rozdělena do tří kategorií, a to operativní podpora,
institucionální podpora a horizontální podpora. Ve
dnech 17. až 21. února 2014 navštívila Bulharsko mise
odborníků z členských států a úřadu EASO na vysoké
úrovni, která provedla revizi podpory úřadu v polovině
období, a výsledkem bylo zveřejnění zprávy dne 26. února
2014. Zpráva zdůraznila, že operativní podpora úřadu
EASO pro Bulharsko přispěla k významným úspěchům,
včetně optimalizace a zrychlení pracovního toku při
registraci a rozhodování o azylových záležitostech.
Bulharsko značně pokročilo ve zvyšování kapacity svých
přijímacích zařízení (na celkovou kapacitu 5 940 lůžek)
a zlepšování podmínek.
V září 2014 provedl tým odborníků z členských států
s podporou činitelů Bulharska a úřadu EASO závěrečné
vyhodnocení operačního plánu úřadu EASO pro
Bulharsko. Cílem bylo posoudit provádění podpory
úřadu EASO (1. listopadu 2013–30. září 2014), zvlášť
v oblastech registrace žadatelů o azyl, rozhodování
o azylových záležitostech a kapacity přijímacích zařízení.
Za účelem dalšího zlepšení a pozvednutí bulharských
azylových a přijímacích systémů byl dne 5. prosince

2014 podepsán plán zvláštní podpory úřadu EASO (26)
pro Bulharsko. Plán se bude vztahovat na období až do
konce června 2016.

3.3.3 Připravenost na podporu
v mimořádných situacích
Výsledky úřadu EASO v oblasti připravenosti na
podporu v mimořádných situacích v roce 2014
238 členů rezervní skupiny pro otázky azylu
2 zasedání národních kontaktních míst AIP
6 tematických seminářů praktické spolupráce
S cílem dále rozvíjet kapacitu úřadu EASO včas
reagovat na nouzové situace a na žádosti členských
států o podporu bylo v roce 2014 věnováno klíčové úsilí
posílení fungování rezervní skupiny pro otázky azylu
(AIP). Úřad EASO aktualizoval seznam odborníků, jenž
sestává z 238 odborníků, kteří mohou být poskytnuti
členským státům, udržoval otevřené komunikační
linky s národními kontaktními místy rezervní skupiny
pro otázky azylu ve všech záležitostech, jimiž se
zabývají podpůrné týmy pro otázky azylu, a poskytoval
nepřetržitou podporu ve všech záležitostech, které
se týkají podmínek rozmístění těchto týmů. Byla
uspořádána dvě zasedání národních kontaktních míst
AIP, kde byly projednány různé aspekty a nástroje
s významem pro nasazování odborníků, jako je brožura
pro účast na operativní podpoře a informační balíček
pro vybrané odborníky, který jim má být předán před
misemi. Diskutovalo se také o dalších činnostech, které
by úřad EASO mohl provádět, aby zvýšil účast odborníků
z AIP, a byla dohodnuta změna profilů AIP úřadu. Byl
zahájen vývoj systému zpětné vazby mezi úřadem EASO
a vnitrostátními orgány.
Kromě toho byly uspořádány tematické semináře
praktické spolupráce o pohotovostním plánování
v nouzových situacích, společném zpracování, operativní
komunikaci, financování z EU a přípravě výstavy systémů
IKT (informačních a komunikačních technologií)
podporujících azylové řízení, kterou EASO plánuje na
rok 2015.

(24) h t t p s : / / e a s o . e u r o p a . e u / w p ‑ c o n t e n t / u p l o a d s /
Interim‑Assessment‑Greece.pdf
(25) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Operating‑Plan‑Bulgaria‑
SIGNED.pdf

(26) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/SSP‑BG-2014-12-03.pdf
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3.4 Podpora úřadu EASO
v oblasti informací a analýzy
Výsledky úřadu EASO na poli podpory v oblasti
informací a analýzy v roce 2014
Vytvořen systém dotazů úřadu EASO
Vývoj informačního a dokumentačního systému
Výroční zpráva za rok 2013 o situaci v oblasti azylu
v EU
Fáze II EPS
12 měsíčních zpráv o analýze trendů a 3 čtvrtletní
zprávy
7 zpráv ad hoc
2 zasedání skupiny pro poskytování statistik
V souladu se svým pověřením hraje EASO klíčovou
úlohu ve shromažďování, analýze a výměně příslušných
informací o správě azylových případů a přijímacích
kapacitách v oblasti azylu v zemích EU+. Určování trendů
a předvídání potřeb členských států, které by mohly být
vystaveny mimořádnému tlaku, je pro účinné fungování
systému CEAS životně důležité.
Přepracované nařízení Dublin III přisoudilo úřadu EASO
další kompetence v souvislosti s podporou v oblasti
informací a analýzy. Podle článku 33 nařízení hraje
EASO klíčovou roli v „mechanismu pro včasné varování,
připravenost a řešení krizí“ v oblasti azylu. Systém

Fotografie 6:

Publikace úřadu EASO

úřadu EASO pro včasné varování a připravenost (EPS)
usiluje o poskytování přesného obrazu současného
a pravděpodobného budoucího přílivu žadatelů
o mezinárodní ochranu do EU a kapacity členských států
zvládat jej podle azylového práva.

3.4.1 Informační a dokumentační
systém (IDS)
V roce 2014 zahájil úřad EASO vývoj kombinovaného
systému a databáze pro správu obsahu – informačního
a dokumentačního systému (IDS) – v podobě
informačního nástroje, který poskytne podrobný
a aktuální přehled o praktickém fungování systému CEAS.
IDS zaplní mezeru v současném systému dokumentace
azylu a přijímání, který se vyznačuje velkým množstvím
informací z různých zdrojů, jež často nejsou snadno
srovnatelné nebo přístupné.
IDS má být podle plánu knihovnou umožňující
vyhledávání, která poskytuje komplexní přehledy o tom,
jak v jednotlivých zemích EU+ probíhá každá klíčová fáze
azylového řízení. Tyto klíčové součásti zahrnují přístup
k řízení, žádost o mezinárodní ochranu, dublinské
postupy, rozhodnutí v prvním stupni, rozhodnutí
v druhém stupni, přijímání a zajištění, návrat a obsah
ochrany/integrace. Plánuje se vytvoření sítě odborníků
z členských států v rámci IDS, kteří budou potvrzovat
informace v IDS a pravidelně je aktualizovat, aby
uživatelé mohli zjišťovat, porovnávat a analyzovat
postupy v oblasti azylu napříč EU.
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V roce 2014 vytvořil úřad EASO pilotní verzi IDS
a v prosinci 2014 představil koncepci své správní
radě a občanské společnosti na plenárním zasedání
poradního fóra.
S cílem reagovat na rostoucí potřeby členských států
vytvořil úřad EASO v červenci 2014 systém dotazů,
který zemím EU+ umožňuje předkládat písemné dotazy
a v krátkém časovém rámci získávat odpovědi, jež se
týkají praktických aspektů společného evropského
azylového systému (CEAS) a jiných záležitostí v souvislosti
s politikami a postupy v oblasti azylu v EU+. Během
pilotní fáze systému dotazů úřadu EASO, která trvala šest
měsíců, bylo podáno několik dotazů, včetně některých
dotazů samotné agentury. Informace shromážděné
prostřednictvím systému dotazů budou vloženy do
IDS a podpoří tak vnitřní součinnost a soudržné řízení
znalostí.

3.4.2 Výroční zpráva za rok 2013 o situaci
v oblasti azylu v EU
V roce 2014 zveřejnil úřad EASO svou třetí výroční
referenční zprávu: Výroční zprávu za rok 2013 o situaci
v oblasti azylu v Evropské unii (27). Zpráva poskytla
komplexní přehled situace v oblasti azylu v EU, neboť
se zabývala žádostmi o mezinárodní ochranu v EU,
analyzovala údaje o žádostech a rozhodnutích a zaměřila
se na některé z nejvýznamnějších zemí původu žadatelů
o mezinárodní ochranu. Zejména se zpráva zaměřila
na tři azylové toky, které vysvětlují velmi rozdílnou
charakteristiku žadatelů o azyl v EU: na Sýrii, Ruskou
federaci a západobalkánské země.
Zpráva také vyzdvihla nejvýznamnější vývoj v oblasti
unijních/vnitrostátních politik, legislativních změn
a judikatury. Zejména byly v červnu 2013 přijaty
azylové právní předpisy EU, včetně revidované
směrnice o podmínkách přijímání, revidované směrnice
o azylovém řízení, revidovaného dublinského nařízení
a revidovaného nařízení o Eurodacu, které završily proces
přezkumu (jelikož revidovaná kvalifikační směrnice byla
přijata v roce 2011).
V rámci nařízení 862/2007 byl hlavním zdrojem
statistických údajů použitých pro výroční zprávu
Eurostat. S cílem zajistit vysoce kvalitní údaje je
EASO s Eurostatem ve styku, pokud jde o dodržování
předpisů, upomínky a konzistentnost souborů údajů
zveřejňovaných na jeho internetových stránkách. Další
informace, které byly ve zprávě využity jako podklad
stávající analýzy a k rozšíření statistických odkazů
v tematických oddílech, poskytly údaje shromážděné
úřadem EASO prostřednictvím systému sběru údajů
v rámci EPS. Vstupní údaje pro zprávu dále poskytlo

(27) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑AR‑final1.pdf

přibližně 40 zainteresovaných subjektů, včetně
28 členských států, UNHCR a 15 organizací občanské
společnosti.
Výroční zpráva byla přijata správní radou úřadu EASO
dne 26. května 2014 a veřejnosti představena v Bruselu
dne 7. července během konference pro členské
státy a občanskou společnost, kterou navštívilo asi
100 účastníků. S cílem podpořit její všeobecné šíření
byla zpráva přeložena do pěti jazyků (EN, FR, ES, DE, IT).

3.4.3 Systém včasného varování
a připravenosti (EPS)
V březnu 2014 zahájil úřad EASO fázi II svého systému
včasného varování a připravenosti. Sběr údajů v rámci
EPS se zaměřuje na první stupeň azylového řízení
a sbírá údaje podle čtyř ukazatelů (žadatelé, stažené
žádosti, rozhodnutí a nevyřízené případy). Třicet
zemí EU+ pravidelně poskytuje údaje o předchozím
měsíci do dvou týdnů po jeho skončení. Sběr údajů
v rámci EPS představuje výrazný úspěch vzhledem
k rozdílům v organizačních zvláštnostech vnitrostátních
azylových systémů a k významným odlišnostem ve
sběru a vykazování údajů napříč EU. Od zavedení
ukazatelů v rámci fáze II může EASO uvádět ve svých
pravidelných analytických produktech nové informace
a včas poskytovat zemím EU+ a Evropské komisi měsíční
analýzu.
Podle dohodnutého procesu se předpokládá, že vývoj EPS
bude pokračovat postupně ve fázích. V listopadu 2014
provedl úřad EASO u členů skupiny pro poskytování
statistik (GPS) průzkum týkající se možných dalších
ukazatelů a rozčlenění, které by měly být zařazeny do
příští fáze sběru údajů – fáze III. Na základě průzkumu
byly určeny a na prosincovém zasedání správní rady
projednány potenciální ukazatele přístupu k řízení,
přijímání, dublinského nařízení a návratu.
V roce 2014 vydal úřad EASO 12 měsíčních zpráv
o analýze trendů, tři čtvrtletní zprávy (28) a sedm zpráv ad
hoc (tj. včasná varování, situační aktualizace a posouzení
dopadu). Zatímco uvedené dokumenty měly stupeň
utajení EU RESTRICTED a byly určeny členům správní rady,
úřad EASO také poskytl deset příspěvků o nejnovějších
trendech v oblasti azylu do svého zpravodaje, což je
všeobecně šířený veřejný dokument.
Byly uspořádány různé schůzky s členy GPS, S Dublinskou
poradní skupinou a s institucionálními partnery
GPS z řad EU. Dále se úřad EASO zapojil do pracovní
skupiny Eurostatu pro statistiku v oblasti migrace
a zlepšil svou spolupráci s jinými agenturami SVV,
zejména s agenturami Frontex a eu‑LISA, se kterými
sdílel údaje a statistické analýzy. V roce 2014 byla
zlepšena spolupráce úřadu EASO s agenturou Frontex
(28) https://easo.europa.eu/asylum‑trends‑analysis/quarterly‑report/
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v oblasti sdílení údajů a společných analýz. Díky tomu
obě agentury nyní sdílejí své měsíční analýzy trendů
a každý týden pořádají videokonference, kde si vyměňují
příslušné informace o smíšených migračních tocích
do EU. Pokračovala spolupráce na poli mechanismu
sledování po liberalizaci víz a přispívání do ročního
hodnocení rizik agentury Frontex a výroční zprávy úřadu
EASO o situaci v oblasti azylu v EU a na řadě společných
zpráv ad hoc o třetích zemích požadovaných Evropskou
komisí.
V souvislosti s působením úřadu EASO byla Itálii,
Bulharsku a Kypru poskytnuta technická podpora
v oblasti sběru a řízení údajů.

3.5 Podpora třetích zemí
úřadem EASO
Výsledky podpory třetích zemí úřadem EASO
Zmapování cyklů přesídlování v EU+
10 činností v rámci projektu ENPI s Marokem,
Tuniskem a Jordánskem
Zřízení sítě pro vnější rozměr
Vnitřní a vnější rozměr v oblasti migrace a azylu jsou
úzce propojeny. Migraci a azyl nelze účinně řešit bez
přihlédnutí ke spolupráci s třetími zeměmi. Podpora
třetích zemí úřadem EASO je v souladu s jeho strategií
vnější činnosti (29), která je ve shodě s celkovými
politikami a prioritami EU v oblasti vnějších vztahů, zvlášť
s globálním přístupem k migraci a mobilitě, s evropskou
politikou sousedství a se strategií rozšiřování EU.

3.5.1 Přesídlování
V oblasti přesídlování je cílem úřadu EASO hrát
koordinační úlohu při výměně informací a osvědčených
postupů mezi členskými státy a v úzké spolupráci
s UNHCR a IOM. V souladu s tímto cílem dokončil úřad
EASO v roce 2014 mapování cyklů přesídlování v zemích
EU+ a výsledky byly projednány na zasedání konaném
v listopadu v rámci činností vnějšího rozměru úřadu.
Úřad EASO se aktivně zúčastnil dvou zasedání základní
skupiny pro Sýrii, výročních tripartitních konzultací
k otázce přesídlování, pracovní skupiny, zasedání řídicího
výboru Evropské sítě pro přesídlování a výročního fóra
o přesídlování a přemísťování uspořádaného Evropskou
komisí. Byly vypracovány tři scénáře pilotního projektu
úřadu EASO týkajícího se nasazení odborníků EU na
přesídlování do syrské uprchlické krize.

(29) https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-External-ActionStrategy.pdf

3.5.2 Vnější rozměr a budování kapacit
v třetích zemích
Práce úřadu EASO na provádění vnějšího rozměru
systému CEAS je koordinována v rámci strategie vnější
činnosti úřadu. V souladu s touto strategií se úřad EASO
zapojil do projektu financovaného evropským nástrojem
sousedství a partnerství (ENPI), který se týkal účasti
Jordánska na práci úřadu i účasti Tuniska a Maroka na
práci úřadu EASO a agentury Frontex. Provádění bylo
zahájeno dne 1. března 2014 a potrvá 18 měsíců. Projekt
přispívá k lepšímu pochopení funkce, operací a činností
úřadu EASO a agentury Frontex a úlohy, kterou hrají
členské státy EU. Posuzuje a určuje potřeby Jordánska,
Maroka a Tuniska v oblasti technické pomoci a vhodnost
nástrojů úřadu EASO a agentury Frontex k případnému
přizpůsobení. Cílovými skupinami činností v rámci
projektu jsou azylové orgány a orgány pro řízení hranic,
které mají jak operační povinnosti (včetně ministerstev
zahraničních věcí, vnitra a spravedlnosti), tak vykonávají
podpůrné činnosti (jako je výměna informací, budování
kapacit, mezinárodní spolupráce a právní činnosti).
Projekt ENPI představuje první iniciativu, kde se
EASO zapojuje v rámci vnějšího rozměru společného
evropského azylového systému. Protějšky jsou země,
se kterými EU uzavřela partnerství v oblasti mobility.
V březnu, dubnu a červnu 2014 se uskutečnily návštěvy
na místě v Jordánsku, Maroku a Tunisku, kde se zástupci
úřadu EASO setkali s příslušnými zainteresovanými
subjekty a orgány. V roce 2014 bylo v rámci projektu ENPI
provedeno celkem deset činností, včetně dvou studijních
návštěv tuniských a jordánských činitelů ve Švédsku,
Rakousku a České republice a dvou tematických
seminářů v Maroku o zrychlených řízeních na letišti
a odvolacích řízeních. V listopadu 2014 se činitelé
z těchto tří cílových zemí zúčastnili regionálního školení
úřadu EASO, kde byly probírány hlavní moduly odborné
přípravy o začleňování a posuzování důkazů. Řada
klíčových publikací úřadu EASO a agentury Frontex
i jeden modul odborné přípravy úřadu byly přeloženy
do francouzštiny a arabštiny.
Dále úřad EASO v roce 2014 zřídil svou síť pro vnější
rozměr, aby integroval komunikaci a mohl sdílet
informace s členskými státy, Evropskou komisí,
Evropskou službou pro vnější činnost, příslušnými
agenturami SVV a mezinárodními organizacemi. Členové
sítě se sešli na semináři uspořádaném v listopadu, který
se zaměřil na nástroje úřadu EASO na podporu budování
kapacit v příslušných třetích zemích. Zlepšil se dialog
mezi příslušnými zainteresovanými subjekty a byly
koordinovány vstupní údaje pro přípravu regionálních
programů rozvoje a ochrany v severní Africe.
Úřad EASO také v prosinci 2014 uspořádal na základě
svého pověření v rámci vnějšího rozměru regionální
školení v Istanbulu, kde byly probírány hlavní moduly
o začleňování a technikách dotazování. Účastníci školení
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pocházeli z nejrůznějších zeměpisných oblastí včetně
cílových zemí projektu ENPI, ale i Libanonu, západního
Balkánu, Turecka a Ukrajiny. A konečně, byla zahájena

posouzení potřeb v cílových zeměpisných oblastech
(tj. na západním Balkánu a v keňské severovýchodní
provincii).

4. Rámec a síť úřadu EASO
4.1 Správní rada
Správní rada úřadu EASO v roce 2014 v číslech
3 uspořádaná zasedání správní rady
5 přijatých programových dokumentů
Správní rada je řídicím a plánovacím orgánem úřadu
EASO. V roce 2014 byla složena z 31 členů a pozorovatelů
(jeden člen z každého členského státu kromě Dánska,
které se může účastnit jako pozorovatel, dva členové
z Evropské komise a jeden člen bez hlasovacího práva
z UNHCR). Kromě toho byli k účasti na zasedáních správní
rady jako pozorovatelé přizváni zástupci přidružených
zemí (Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska).
K projednávání příslušných bodů na zasedáních správních
rady byla také pravidelně zvána agentura Frontex, zvlášť
pokud šlo o situaci v oblasti azylu v EU a systém včasného
varování a připravenosti.
V květnu, září a prosinci 2014 byla uspořádána
tři zasedání správní rady. Na zasedání správní rady v září
vystoupil vysoký komisař OSN.
Během roku 2014 přijala správní rada tyto dokumenty
a rozhodnutí:
— víceletý pracovní program 2016–2018,
— pracovní program na rok 2015,
— víceletý plán zaměstnanecké politiky pro
období 2016–2018,
— rozpočet úřadu EASO na rok 2015,
— výroční zprávu o činnosti za rok 2013,

Fotografie 7:

Správní rada úřadu EASO

— výroční zprávu za rok 2013 o situaci v oblasti azylu
v EU,
— rozhodnutí správní rady č. 21 ze dne 26. května
2014 o školném pro děti, které navštěvují soukromou/
mezinárodní školu na Maltě, a o příspěvku úřadu EASO
na podporu jejich integrace do místního prostředí,
— rozhodnutí správní rady č. 22 ze dne 26. června 2014
o přijetí stanoviska k účetní závěrce úřadu EASO za
rok 2013,
— rozhodnutí správní rady č. 23 ze dne 1. prosince 2014
o přijetí prováděcích pravidel pro služební řád.
V roce 2014 věnoval úřad EASO zvláštní úsilí podpoře
cenné a konstruktivní diskuse během zasedání správní
rady. Uspořádal brainstormingová setkání zaměřená na
výměnu názorů na praktické řízení systému CEAS.
Správní radě byly pravidelně poskytovány aktuální
informace o situaci v oblasti azylu v EU+. Členové
a zástupci jednali o trendech, náročných úkolech
a osvědčených postupech.
Správní rada jednala o pokroku v souvislosti
s prováděním činností v rámci Pracovní skupiny pro
Středomoří a podpůrných opatření úřadu EASO pro
Bulharsko, Řecko, Itálii a Kypr. Zvláštní pozornost byla
věnována odborné přípravě a profesnímu rozvoji,
procesům kvality a COI a vývoji portálu COI. V souvislosti
s EPS jednala správní rada o provádění fáze II procesu
a obdržela měsíční a čtvrtletní zprávy o situaci v oblasti
azylu. A konečně, správní rada úřadu EASO schválila
komunikační strategii úřadu, jmenovala členy řídicího
výboru pro externí hodnocení úřadu a byla pravidelně
informována o hodnotícím procesu.
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4.2 Spolupráce s Evropskou
komisí, Radou EU a Evropským
parlamentem
Výsledky spolupráce úřadu EASO s institucemi EU
v roce 2014
Pravidelné schůzky s Evropskou komisí
2 návštěvy na vysoké úrovni uspořádané s Radou EU
a Evropskou komisí
10 schůzek s Radou EU
3 zasedání společného kontaktního výboru
Jakožto nezávislá agentura EU úřad EASO jedná v rámci
politik a institucionálního rámce EU. V roce 2014
předložil úřad EASO Evropskému parlamentu, Radě EU
a Evropské komisi mj. svůj roční pracovní program, svou
výroční zprávu o situaci v oblasti azylu v EU, svou výroční
zprávu o činnosti, svou účetní závěrku a hodnotící zprávu
o situaci v Bulharsku; dále předložil úřad EASO institucím
EU svůj příspěvek k víceletým hlavním směrům v oblasti
SVV.
Pokud jde o Evropskou komisi, konaly se pravidelné
dvoustranné schůzky mezi úřadem EASO a Komisí
na různých úrovních. Pokračovala strukturovaná
spolupráce s Evropskou komisí ve funkci formálního
člena správní rady úřadu EASO. V září navštívila úřad
EASO komisařka pro vnitřní věci, Cecilia Malmströmová,
aby projednala jeho úspěchy a pokrok ve zlepšování
provádění společného evropského azylového systému
i nejnovější trendy v oblasti azylu.
Došlo k dalšímu rozvoji vztahů mezi úřadem EASO a GŘ
pro vnitřní věci. Úřad EASO s GŘ pro vnitřní věci úzce
spolupracoval na správě a na politických a provozních
otázkách. Dále úřad EASO úzce spolupracoval s Komisí na
pořádání společných a vzájemných zasedání kontaktních
výborů na téma kvalifikační směrnice, směrnice
o azylovém řízení a dublinské nařízení.

Navíc úřad EASO koordinoval s Evropskou komisí
a Evropskou migrační sítí (EMS) zpracování příslušných
výročních zpráv o situaci v oblasti azylu. V roce 2014 se
úřad EASO pravidelně účastnil zasedání řídicího výboru
EMS a NCP.
V roce 2014 úřad EASO také zlepšil svou spolupráci
s dalšími GŘ a útvary Komise, například s GŘ pro
mezinárodní spolupráci a rozvoj (GŘ DEVCO) a s ESVČ
za účelem vypracování strategie vnější činnosti úřadu
a provádění projektu ENPI a rovněž s Eurostatem
v souvislosti se sběrem údajů o azylu. V roce 2014 byla
podporována pravidelná spolupráce s GŘ pro rozpočet
a lidské zdroje na rozpočtových a finančních aspektech
i na lidských zdrojích.
Pokud jde o Radu EU, zúčastnil se úřad EASO v rámci
řeckého a italského předsednictví Rady čtyř zasedání
Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, šesti zasedání
Strategického výboru pro přistěhovalectví, hranice
a azyl (SCIFA) a zasedání pracovní skupiny na vysoké
úrovni. Úřad EASO zejména přispěl do diskusí o situaci
v oblasti azylu v EU se zvláštním zaměřením na Sýrii
a Středomoří, o akčním plánu EU pro migrační tlaky,
o společném zpracování žádostí o mezinárodní
ochranu a o opatřeních v rámci Pracovní skupiny pro
Středomoří. A konečně, úřad EASO přivítal návštěvu
delegace z Rady Evropské unie na vysoké úrovni vedené
Rafaelem Fernandezem‑Pitou, generálním ředitelem pro
spravedlnost a vnitřní věci.
Co se týče Evropského parlamentu, zúčastnil se úřad
EASO několika zasedání výborů CONT (Výbor pro
rozpočtovou kontrolu) a LIBE (Výbor pro občanské
svobody, spravedlnost a vnitřní věci), kde poskytl
informační listy o analýze trendů a předložil výroční
zprávu o situaci v oblasti azylu v EU a výroční zprávu
o činnosti úřadu EASO za rok 2013. Dále úřad EASO
uspořádal v červnu v Evropském parlamentu v Bruselu
informační den úřadu, kde poskytl informační materiály
o svých činnostech.
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4.3 Spolupráce s UNHCR
a jinými mezinárodními
organizacemi
Výsledky spolupráce úřadu EASO s UNHCR a jinými
mezinárodními organizacemi v roce 2014
Schůzka na vysoké úrovni s vysokým komisařem OSN
pro uprchlíky
Dvoustranná schůzka se zvláštním zpravodajem OSN
pro lidská práva migrantů
Pravidelná účast na zasedáních GDISC a IGC
Při plnění svých úkolů úřad EASO postupoval v roce 2014
v úzké spolupráci s Úřadem vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky (UNHCR) a dalšími příslušnými mezinárodními
a mezivládními organizacemi. Úřady EASO a UNHCR
podepsaly v roce 2013 pracovní ujednání, které
umožnilo zesílenou spolupráci ve všech oblastech, na
které se vztahuje nařízení o úřadu EASO. V roce 2014
zahrnovala spolupráce s UNHCR zejména oblasti
odborné přípravy, procesů pro zajištění kvality, trendů
a analýz, nezletilých osob bez doprovodu, přesídlování,

vnějšího rozměru systému CEAS, zvláštní podpory
a podpory v mimořádných situacích. V září 2014 se
konala schůzka na vysoké úrovni s vysokým komisařem
Antóniem Guterresem a v srpnu 2014 uspořádal úřad
EASO jednu konzultaci vyššího vedení. Úřad UNHCR
se účastnil zasedání správní rady úřadu EASO jako člen
bez hlasovacího práva a podělil se o přesné informační
listy. Kromě toho se na činnostech úřadu EASO po celý
rok aktivně podílel úřad stálého styčného důstojníka
UNHCR u úřadu EASO na Maltě, který navštívil více než
30 zasedání a seminářů.
V prosinci 2014 u příležitosti návštěvy zvláštního
zpravodaje OSN pro lidská práva migrantů, pana
Crépeaua, na Maltě se konala dvoustranná schůzka mezi
ním a úřadem EASO. Úřad EASO se podělil o informace
o své práci a poskytl přehled nejnovějších trendů
a statistik v oblasti azylu v EU+.
Úřad EASO rovněž udržoval úzké kontakty s dalšími
příslušnými mezinárodními a mezivládními organizacemi
působícími v oblasti azylu, jako jsou Rada Evropy,
konference generálních ředitelů přistěhovaleckých
úřadů (GDISC), Mezivládní konzultace o azylových,
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migračních a uprchlických politikách (IGC) a Mezinárodní
organizace pro migraci (IOM). Co se týče Rady Evropy
a IOM, úřad EASO si s nimi pravidelně vyměňoval názory
a přispíval k jejich práci. Pokud jde o konferenci GDISC,
úřad EASO se zúčastnil zasedání jejího řídicího výboru,
konferencí a seminářů. Na základě výměny dopisů
s IGC EASO pravidelně navštěvuje pracovní skupiny IGC
a výkonný ředitel se zúčastnil celého kola jednání IGC.

4.4 Spolupráce s přidruženými
zeměmi
Výsledky spolupráce úřadu EASO s přidruženými
zeměmi v roce 2014
Předběžné provedení ujednání o účasti Norska na
činnosti úřadu EASO
V květnu 2014 bylo přijato rozhodnutí Rady Evropské
unie 2014/301/EU o uzavření ujednání mezi Evropskou
unií a Norským královstvím o pravidlech pro účast
Norského království na činnosti Evropského podpůrného
úřadu pro otázky azylu. Mezi srpnem a zářím se na
Maltě a v Oslu dvakrát setkali zástupci Norska a úřadu
EASO, aby dokončili praktické aspekty ujednání, které
je předběžně použitelné od března 2014. Do rozpočtu
úřadu EASO byl zahrnut finanční příspěvek Norska
a norští úředníci se aktivně podíleli na činnostech
pořádaných úřadem EASO.

Fotografie 8:

Plenární zasedání poradního fóra

V květnu 2014 bylo též přijato rozhodnutí Rady Evropské
unie 2014/344/EU o uzavření ujednání mezi Evropskou
unií a Lichtenštejnským knížectvím o pravidlech pro
účast Lichtenštejnského knížectví na činnosti Evropského
podpůrného úřadu pro otázky azylu.
Ujednání s dalšími přidruženými zeměmi (Island
a Švýcarsko) byla iniciována v roce 2013 a jsou v různých
fázích vyjednávacího a ratifikačního procesu.

4.5 Spolupráce s agenturami EU
Spolupráce úřadu EASO s agenturami EU v roce 2014
v číslech
3 uspořádaná zasedání kontaktní skupiny s agentu‑
rami SVV
Uspořádáno zasedání vedoucích pracovníků agentur
SVV
Uspořádáno zasedání tiskových pracovníků a komu‑
nikačních multiplikátorů pro SVV
Podepsáno pracovní ujednání s agenturou eu‑LISA
Účast na 4 zasedáních sítě agentur EU
V roce 2014 převzal úřad EASO předsednictví sítě
agentur SVV. Během tohoto roku zaměřily agentury SVV
své dvoustranné a mnohostranné činnosti na dvě hlavní
úrovně: na strategickou a horizontální spolupráci na
jedné straně a na operativní spolupráci na straně druhé.
Do práce sítě agentur SVV je úzce zapojena a aktivně se
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na ní podílí Evropská komise (prostřednictvím GŘ pro
vnitřní věci a GŘ pro spravedlnost jakožto partnerských
GŘ) i Evropská služba pro vnější činnost (ESVČ).
Během roku 2014 udržovaly agentury SVV trvalé formální
i neformální styky a pořádaly pravidelná zasedání na
téma svých činností. Za účelem dále zlepšit své kanály
celkové spolupráce a koordinace byla v lednu, dubnu
a září v ústředí úřadu EASO na Maltě svolána tři zasedání
kontaktní skupiny pro SVV a v listopadu uspořádal úřad
EASO zasedání vedoucích pracovníků agentur SVV.
V rámci sítě agentur SVV bylo naplánováno a po celý
rok prováděno značné množství činností. Úřad EASO
uspořádal zasedání odborníků o obchodování s lidmi,
zasedání o koordinaci odborné přípravy a zasedání
tiskových pracovníků a komunikačních multiplikátorů
pro SVV za účasti agentur SVV.
Na strategické úrovni úřad EASO úzce spolupracoval se sítí
agentur SVV na vypracování společného dokumentu (30),
který určuje průřezové otázky společného zájmu a podíl
meziagenturní spolupráce na účinném provádění
strategických hlavních směrů legislativního a operačního
plánování v oblasti SVV na nadcházející roky přijatých
Evropskou radou v červnu 2014. Úřad EASO koordinoval
zpracování závěrečné zprávy o činnostech spolupráce
agentur SVV v roce 2014. Výkonný ředitel úřadu EASO
předložil zprávu v prosinci Stálému výboru pro operativní
spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) a sdílel ji
s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.
Úřad EASO a eu‑LISA podepsaly dne 4. listopadu 2014
pracovní ujednání (31) o posílení spolupráce mezi
oběma agenturami, které působí v oblasti spravedlnosti
a vnitřních věcí.
V souvislosti s širší sítí decentralizovaných agentur
EU se úřad EASO během roku 2014 aktivně zúčastnil
čtyř zasedání vedoucích pracovníků správních útvarů
a vedoucích pracovníků agentur a poskytl vstupní údaje
pro různé konzultace a průzkumy.

4.6 Poradní fórum
Výsledky poradního fóra úřadu EASO v roce 2014
3 vytvořené skupiny pro cílené konzultace
70 konzultovaných organizací

Občanská společnost, která působí v oblasti azylu, se
vyznačuje výrazným počtem aktivních a rozmanitých
organizací na místní, regionální, vnitrostátní, evropské
i mezinárodní úrovni. Tyto organizace ve svých různých
podobách a funkcích hrají klíčovou úlohu v debatě
o provádění azylové politiky a postupů na úrovni
jednotlivých států i EU a napomáhají při podpoře
spravedlivosti a přesnosti azylových řízení zejména
tak, že předkládají některé věci Evropskému soudnímu
dvoru a Evropskému soudu pro lidská práva. EASO po
celý rok současně se svými činnostmi rozvíjí obousměrný
dialog s občanskou společností. V roce 2014 byly zřízeny
tři skupiny pro cílené konzultace a proběhly konzultace
s více než 70 organizacemi občanské společnosti
o klíčových dokumentech úřadu EASO, včetně pracovního
programu na rok 2015, výroční zprávy za rok 2013
o situaci v oblasti azylu v EU, školicích materiálů, nástrojů
pro zajištění kvality a zpráv o COI. Výroční zpráva byla
veřejnosti představena v Bruselu dne 7. července během
konference, kterou navštívilo asi 100 účastníků z řad
občanské společnosti. Výkonný ředitel prostřednictvím
otevřené výzvy k předložení vstupních údajů zveřejněné
v roce 2014 na internetových stránkách úřadu EASO
vyzval členy poradního fóra k poskytnutí informací
o práci, kterou v průběhu celého roku vykonávají a která
podle jejich názoru přispívá k provádění systému CEAS
na místní, regionální, vnitrostátní nebo evropské úrovni.
Úřad EASO vzal v úvahu všechny příslušné vstupní údaje,
které od občanské společnosti obdržel. V prosinci 2014
uspořádal úřad EASO v Bruselu plenární zasedání
poradního fóra (32). Cílem zasedání bylo posoudit
zkušenosti se spoluprací s občanskou společností za
uplynulý rok, určit získaná poučení a vyznačit oblasti
budoucí spolupráce. Na zasedání v roce 2014 se
zaregistrovalo více než 100 účastníků, kteří zastupovali
asi 60 různých organizací. Kromě obvyklých cílených
diskusí o zapojení občanské společnosti do různých
oblastí práce úřadu EASO zahrnovalo zasedání
v roce 2014 celodenní tematickou konferenci s více než
20 řečníky, která se zaměřila na pohotovostní plánování,
reakci členských států na tok eritrejských žadatelů
o azyl, různé statusy ochrany přiznávané syrským
žadatelům a využívání článku 15 kvalifikační směrnice
(o způsobilosti požívat doplňkové ochrany). Účastníci
vyjádřili svou spokojenost s činností fóra a vyzvali k další
spolupráci mezi úřadem EASO a občanskou společností.

1,5denní plenární zasedání v Bruselu s tematickou
konferencí
100 příspěvků od občanské společnosti
Konference k představení výroční zprávy za rok 2013
o situaci v oblasti azylu v EU
(30) https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20141105-HoAgenciesJoint-statement-FINAL.pdf
(31) https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Working-arrangementEASO-eu-LISA.pdf

(32) https://easo.europa.eu/easo-consultative-forum/report-of-the-4thconsultative-forum-plenary-meeting/
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5. Uspořádání úřadu EASO
5.1 Řízení zdrojů
V roce 2014 byl hlavou vnitřní organizační struktury
úřadu EASO jeho výkonný ředitel, kterého přímo
podporovala kancelář výkonného ředitele, čtyři vedoucí
těchto odborů/středisek a účetní:
• odboru obecných záležitostí a administrativy,
• střediska pro informace, dokumentaci a analýzu,
• střediska pro operativní podporu,
• střediska pro odbornou přípravu a znalosti a kvalitu.
Během celého roku se v ýkonný ředitel se
čtyřmi vedoucími odborů/center scházeli na týdenním
zasedání řídicího týmu s cílem monitorovat výsledky
činností a organizaci úřadu EASO a projednávat chystané
činnosti. Tato zasedání doplňovala tematická zasedání
vyšších vedoucích pracovníků s klíčovým horizontálním
obsahem, který souvisel se záležitostmi, jež se týkaly
celé organizace.

Aniž jsou dotčeny podrobné informace uvedené
v souhrnné výroční zprávě o činnosti za rok 2014, byl
přehled zaměstnanců a rozpočtu v roce 2014 následující.
Na konci roku 2014 měl úřad EASO 79 zaměstnanců,
včetně 34 administrátorů, 14 asistentů, 19 smluvních
zaměstnanců a 12 vyslaných národních odborníků.
Na konci roku 2014 bylo v úřadu EASO zastoupeno
23 národností členských států EU. Úřad EASO dokončil
25 výběrových řízení a několik výběrových řízení podle
plánu pracovních míst pro rok 2014 bylo dokončeno
až počátkem následujícího roku. Z hlediska genderové
vyváženosti bylo mezi zaměstnanci úřadu EASO 47 žen
(59 %) a 32 mužů (41 %). Zaměstnanecký výbor úřadu
EASO zvolený v září 2013 pravidelně vykonával své
činnosti podle svého pověření.
V roce 2014 provedl úřad EASO první každoroční
hodnocení zaměstnanců. První hodnotící zpráva se
výjimečně týkala roku 2012 společně s rokem 2013
u zaměstnanců, kteří měli v uvedených letech aktivní
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pracovní poměr. Po hodnocení výsledků dojde
v roce 2015 k prvnímu přeřazení, jelikož někteří dočasní
a smluvní zaměstnanci byli přijati již v druhé polovině
roku 2011, a budou tedy způsobilí k povýšení do vyšší
třídy. Pravidla a postupy uplatňované úřadem EASO
vyhovují příslušným ustanovením služebního řádu, a to
článkům 43 a 45, a článkům 15, 54 a 87 pracovního řádu
ostatních zaměstnanců.
Správní rada přijala v květnu 2014 rozhodnutí o příspěvku
úřadu EASO na školné pro děti, které navštěvují
soukromou/mezinárodní školu na Maltě, a o podpoře
jejich integrace do místního prostředí. Rozhodnutí
předpokládá poskytování adekvátní finanční podpory
zaměstnancům, jejichž děti navštěvují tyto školy,
s přihlédnutím k uplatňování udržitelného a vyváženého
přístupu mezi finanční podporou na roční školné
a výdaji agentury. Úřad EASO v roce 2014 uspořádal
pro zaměstnance několik kulturních a společenských
událostí, včetně osmi tematických činností. Jejich cílem
bylo průběžně informovat zaměstnance úřadu EASO
o významných otázkách a budovat tým.
Co se týče rozpočtu a jeho plnění, činil rozpočet
úřadu EASO v roce 2014 přibližně 15,6 milionu EUR
v prostředcích na závazky a platby, včetně finančních
prostředků vyčleněných na projekt evropské politiky
sousedství a finančního příspěvku Norska. V roce 2014
byl proveden přezkum rozpočtu v polovině období a ke
konci roku přijaty dva opravné rozpočty.
Úřad EASO dále konsolidoval plánování, monitorování
a hlášení týkající se procesů zadávání zakázek
a uzavírání smluv. Byl úspěšně implementován plán
zadávání zakázek pro rok 2014 na podporu provádění
pěti otevřených výzev, pěti nabídkových řízení pod
60 000 EUR, 83 jednacích řízení pod 15 000 EUR
a dvou výjimečných jednacích řízení. Celkem bylo
poskytnuto 2 200 rad k veřejným zakázkám a zajištěno
nepřetržité sledování.

5.2 Interní a externí komunikace
V oblasti interní a externí komunikace dosáhl úřad EASO
v roce 2014 významného rozvoje, neboť se zaměřil na
větší dosah a na integraci šíření informací. V důsledku
toho se počet odběratelů zpravodaje v porovnání
s rokem 2013 zvýšil o 78 %, výskyt zmínek o úřadu EASO
v tisku se zdvojnásobil a návštěvy internetových stránek
úřadu vzrostly o 30 %. V červnu 2014 přijala správní rada
komunikační strategii, bylo vydáno 20 tiskových zpráv
a deset čísel zpravodaje úřadu EASO a konaly se dvě
tiskové konference a 15 rozhovorů. Byly prováděny
výtahy z denního tisku a sledování denního tisku.
Úřad EASO účinně spravoval svou informační poštovní
schránku a odpověděl na 600 e‑mailových žádostí. Od
března byly zaměstnancům každý týden s týdenním
předstihem poskytovány informace a byl zřízen interní
intranetový portál. Byly vytvořeny nové komunikační
kanály, které využívají sociální média, jako je Facebook
a YouTube. Úřad EASO v roce 2014 podepsal novou
rámcovou smlouvu o upgradu, údržbě a hostingu
internetových stránek na 4leté období.
Úřad EASO upevnil svůj vztah se strategickými
členy příslušných mediálních organizací. Navíc bylo
uspořádáno zasedání komunikačních multiplikátorů
a dne 19. června se ve všech členských státech a také
v Evropském parlamentě konal celounijní informační den
úřadu EASO.
V roce 2014 zveřejnil úřad EASO v souladu se svou
vizuální identitou 34 publikací, včetně programových
dokumentů, zpráv, školicích materiálů, příruček a brožur.
Začala výroba videa o úřadu EASO (33), které bylo
dokončeno počátkem roku 2015. Také byly rozdávány
reklamní předměty.
Co se týče správ y dokumentů, byl schválen
harmonogram utajování a uchovávání správních
dokumentů a zpracována politika správy dokumentů.

V oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT)
byla zlepšena infrastruktura IKT na podporu provozních
činností, zejména na poli EPS, společného portálu COI
a šíření informací. Bylo úspěšně provedeno 20 projektů
IKT, přijat plán správy a řízení projektů a zpracována
strategie v oblasti IKT. Byla dokončena krizová technická
infrastruktura pro případ výpadku systému a připravena
k přesunu do agentury eu‑LISA.

Bylo obdrženo 5 oznámení podle článku 25
nařízení 45/2001 a EIOÚ byly předloženy tři předběžné
kontroly (článek 27 nařízení 45/2001). Byl aktualizován
soupis zpracování osobních údajů a rejstřík zpracování
osobních údajů (článek 26 nařízení 45/2001). Byla přijata
charta úkolů a povinností inspektora ochrany údajů
a novým zaměstnancům byla zajištěna první vstupní
odborná příprava o ochraně údajů.

Na základě doporučení Útvaru interního auditu (IAS)
a Evropského účetního dvora úřad EASO zavedl a dále
rozvíjel vnitřní kontroly v souladu se standardy vnitřní
kontroly přijatými v listopadu 2012. Kromě auditu
roční účetní závěrky předložil útvar IAS v roce 2014
zprávu o auditu operativní podpory úřadu EASO a byl
vypracován akční plán, který se zabýval doporučeními
uvedenými ve zprávě. Odkazy na činnosti provedené
v této souvislosti jsou uvedeny v části II oddílu 1 této
výroční zprávy o činnosti.

V červnu byla schválena bezpečnostní politika úřadu
EASO a byl vytvořen bezpečnostní postup pro nakládání
s dokumenty, které obsahují utajované informace EU.

(33) https://easo.europa.eu/download/75282/
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Fotografie 9:

Informační den úřadu EASO v Belgii

5.3 Externí hodnocení úřadu
EASO
Článek 46 nařízení o úřadu EASO stanoví, že si EASO
zadá nezávislé externí hodnocení výsledků své činnosti.
Celkovým cílem tohoto hodnocení je posoudit přidanou
hodnotu EU, dopad, efektivitu, účinnost a pracovní
postupy úřadu EASO v prvních letech jeho působení při
provádění jeho pověření, a tedy při přispívání k provádění
systému CEAS, včetně nového azylového legislativního
balíčku. Nezávislé hodnocení bude zahrnovat období
červen 2011–červen 2014.
Správní rada úřadu EASO jmenovala dva své členy do
řídicí skupiny společně se dvěma zaměstnanci úřadu.
Po přijetí rámce a provedení příslušného zadávacího
řízení byla zakázka v říjnu 2014 udělena společnosti
Ernst&Young.

Dne 20. října 2014 se na Maltě konala zahajovací
schůzka k hodnocení a v prosinci odevzdal zhotovitel
úvodní zprávu. Fáze sběru údajů začala participativním
pozorováním zasedání správní rady a plenárního
zasedání poradního fóra v prosinci a dokumentárním
přezkumem. Byly vyvinuty metody shromažďování
údajů, aby mohl být zahájen průzkum klíčových
zainteresovaných subjektů úřadu EASO, prováděny
polostrukturované rozhovory a zpracovány cílené
případové studie. Fáze sběru údajů bude pokračovat
v prvním semestru roku 2015. Očekává se, že zhotovitel
odevzdá závěrečnou zprávu do července 2015.
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6. Přílohy
6.1 Plnění rozpočtu a finanční výkaz
Tabulka 1

Plnění rozpočtu na rok 2014 – prostředky na závazky

Rozpočtová
Zdroj financování
hlava
C1
C4
Hlava 1
C5
C8
R0
Hlava 1 celkem
C1
C5
Hlava 2
C8
R0
Hlava 2 celkem
C1
Hlava 3
C4
C8
Hlava 3 celkem
Hlava 4
R0
Hlava 4 celkem
Prostředky na závazky celkem

Prostředky na závazky
Současný
Současné plnění
rozpočet
6 130 000,00
5 650 007,36
1 454,12
1 115,63
447,45
447,45
149 606,18
78 579,70
100 000,00
6 000,00
6 381 507,75
5 736 150,14
2 509 844,94
2 185 386,17
29 045,91
29 045,91
540 269,20
464 878,50
235 349,36
43 569,59
3 314 509,41
2 722 880,17
6 027 000,00
4 585 582,71
12 496,32
1 020,12
1 922 539,53
1 559 682,69
7 962 035,85
6 146 285,52
661 780,21
614 645,40
661 780,21
614 645,40
18 319 833,22
15 219 961,23

Zůstatek
479 992,64
338,49
0,00
71 026,48
94 000,00
645 357,61
324 458,77
0,00
75 390,70
191 779,77
591 629,24
1 441 417,29
11 476,20
362 856,84
1 815 750,33
47 134,81
47 134,81
3 099 871,99

Podíl (%)
92,17 %
76,72 %
100,00 %
52,52 %
6,00 %
89,89 %
87,07 %
100,00 %
86,05 %
18,51 %
82,15 %
76,08 %
8,16 %
81,13 %
77,19 %
92,88 %
92,88 %
83,08 %
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Tabulka 2

Plnění rozpočtu na rok 2014 – prostředky na platby
Prostředky na platby

Rozpočtová
hlava

Zdroj
financování
C1
C4
Hlava 1
C5
C8
R0
Hlava 1 celkem
C1
C5
Hlava 2
C8
R0
Hlava 2 celkem
C1
Hlava 3
C4
Hlava 3 celkem
Hlava 4
R0
Hlava 4 celkem
Prostředky na platby
celkem

Současný rozpočet

Současné plnění

Zůstatek

Podíl (%)

6 130 000,00
1 454,12
447,45
149 606,18
100 000,00
6 381 507,75
2 509 844,94
29 045,91
540 269,20
235 349,36
3 314 509,41
6 027 000,00
12 496,32
6 039 496,32
661 780,21
661 780,21

5 432 167,53
1 115,63
447,45
78 579,70
0,00
5 512 310,31
1 576 537,73
29 045,91
464 878,50
0,00
2 070 462,14
3 453 372,96
11 514,45
3 464 887,41
254 105,23
254 105,23

697 832,47
338,49
0,00
71 026,48
100 000,00
869 197,44
933 307,21
0,00
75 390,70
235 349,36
1 244 047,27
2 573 627,04
981,87
2 574 608,91
407 674,98
407 674,98

88,62 %
76,72 %
100,00 %
52,52 %
0,00 %
86,38 %
62,81 %
100,00 %
86,05 %
0,00 %
62,47 %
57,30 %
92,14 %
57,37 %
38,40 %
38,40 %

16 397 293,69

11 301 765,09

5 095 528,60

68,92 %
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6.2 Rozdělení zaměstnanců úřadu EASO ke dni 31. prosince 2014
Funkční skupina a platová třída
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
AD celkem
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
AST celkem
CELKEM
CELKOVÝ SOUČET
Vyslaní národní Schválení pro
odborníci
rok 2014
Celkem
Smluvní
zaměstnanci

2014
Povoleno v rámci rozpočtu EU
Obsazeno k 31. 12. 2014
Dočasná
Stálá pracovní
Dočasná
Úředníci
pracovní místa
místa
pracovní místa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
3
0
4
0
4
0
8
0
8
0
9
0
9
0
3
0
3
0
7
0
6
0
37
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
6
0
6
0
1
0
1
0
5
0
5
0
14
0
14
0
51
0
48 (34)
51
48
Přijato
k 31. 12. 2014

14

12

Schválení pro
rok 2014

Přijato
k 31. 12. 2014

FG IV

8

7

FG III

8

8

FG II

3

2

FG I

2

2

21

19 (35)

Celkem

(34) Včetně nabídek.
(35) Ibid.
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Zaměstnanci podle pohlaví (údaje do 31. 12. 2014)

Ž, 47 (60 %)

M

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

M, 31 (40 %)

Ž
Národnostní vyváženost na úřadě EASO (údaje do 31. 12. 2014)

BE BG CZ DE DK EL ES FI FR HU IE IT LV MT NL PL PT RO SE SK UK
6
4
2
4
1
2
3
2
7
1
2 12 2
6
4
5
2
7
2
3
1
8 % 5 % 3 % 5 % 1 % 3 % 4 % 3 % 9 % 1 % 3 % 15 % 3 % 8 % 5 % 6 % 3 % 9 % 3 % 4 % 1 %
Státní příslušnost

Procento

Národnostní vyváženost na úřadě EASO (údaje do 31. 12. 2014)
LV
2
3%

MT
6
8%

NL
4
5%

IT
12
15 %

PL
5
6%
PT
2
3%

IE
2
3%
HU
1
1%

RO
7
9%

FR
7
9%

SE
2
3%
SK
3
4%

FI
2
3%

ES
3
4%

EL
2 DK
3% 1
1%

DE
4
5%

CZ
2
3%

BG
4
5%

BE
6
8%

UK
1
1%

BE
BG
CZ
DE
DK
EL
ES
FI
FR
HU
IE

IT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SK
UK
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6.3 Publikace úřadu EASO v roce 2014
Název

Jazyk

10 čísel zpravodaje úřadu EASO

EN

Plán komunikace úřadu EASO na rok 2014

EN

Komunikační strategie úřadu EASO na rok 2014

EN

Pracovní program úřadu EASO na rok 2015

Všechny jazyky
EU

Víceletý pracovní program na období 2014–2016

EN

Výroční zpráva o činnosti úřadu EASO za rok 2013

Všechny jazyky
EU

Zpráva úřadu EASO za rok 2013 o situaci v oblasti azylu v EU

EN, FR, ES, DE, IT

Brožura o agenturách SVV

EN

Strategie vnější činnosti úřadu EASO

EN

12 vydání měsíční zprávy o analýze trendů

EN

Brožura o úřadu EASO z roku 2014

Všechny jazyky
EU, arabština

4 vydání čtvrtletní zprávy o situaci v oblasti azylu

EN

Vzdělávací kurikulum úřadu EASO. Příručka o modulu o společném evropském azylovém EN
systému
Vzdělávací kurikulum úřadu EASO

EN

Hodnotící zpráva o situaci v oblasti azylu v Bulharsku

EN

Společné posouzení připravenosti vybraných členských států EU na možný příliv osob EN
z Ukrajiny
Zpráva o matici kvality: způsobilost

EN

Posouzení možných dopadů vízové liberalizace pro gruzínské občany na migraci a bezpečnost EN
Leták o úřadu EASO

EN

Operační plán úřadu EASO pro Řecko: předběžné posouzení provádění

EN

Zpráva o matici kvality posuzování důkazů (vyhrazená verze)

EN

Zpráva o matici kvality: osobní pohovor (vyhrazená verze)

EN

Zpráva o matici kvality: způsobilost (vyhrazená verze)

EN

Vzdělávací kurikulum úřadu EASO: příručka k modulu o začleňování

EN

Vzdělávací kurikulum úřadu EASO – Příručka k modulu o technikách dotazování

EN

Rámec pro odbornou přípravu a skupinu odborníků úřadu EASO

EN

Praktický průvodce úřadu EASO: Osobní pohovor

EN

Ustanovení čl. 15 písm. c) kvalifikační směrnice (2011/95/EU) – právní analýza

EN

Praktický průvodce úřadu EASO: nástroje a tipy pro průzkum COI na internetu

EN

Zpráva úřadu EASO o COI pro Somálsko: přehled o zemi

EN, SK

Zpráva úřadu EASO o COI pro Čečensko: ženy, manželství, rozvod a péče o dítě

EN, IT, FR, DE, PL

Aktuální informace o Iráku

EN

Aktuální informace o Ukrajině

EN

Aktuální informace o Eritreji

EN

JAK ZÍSKAT PUBLIKACE EU
Bezplatné publikace:
•	jeden výtisk:
prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•	více výtisků, plakáty či pohlednice:

na zastoupeních Evropské unie (http://ec.europa.eu/represent_cs.htm) a na delegacích
Evropské unie v zemích mimo EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_cs.htm);
můžete se také obrátit na síť Europe Direct na adrese http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm
nebo na telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10 11 (zdarma v rámci EU) (*).
(*)

Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty
nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit).

Placené publikace:
•	prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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