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Εισαγωγή
Η ετήσια γενική έκθεση της EASO παρουσιάζει το έργο της
Υπηρεσίας στη διάρκεια του 2014 και τους πόρους που
χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή του. Η δομή της
έκθεσης αντικατοπτρίζει εκείνη του ετήσιου προγράμματος εργασίας της EASO για το 2014 και αποτυπώνει αναλυτικά την πρόοδο έναντι των στόχων και των δεικτών επιδόσεων που ορίζονται στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας.
Παρέχονται επίσης βασικές πληροφορίες σχετικά με την
οργάνωση, τις εκδόσεις και τη διαχείριση των ανθρώπινων και δημοσιονομικών πόρων της EASO.
Η ετήσια γενική έκθεση —πρώην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων— συντάσσεται δυνάμει του άρθρου 29
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού της EASO και
εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της EASO στις
8 Ιουνίου 2015. Η ετήσια γενική έκθεση διαβιβάζεται στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, και στο Ελεγκτικό
Συνέδριο έως τις 15 Ιουνίου 2015. Η ετήσια γενική έκθεση
είναι δημόσιο έγγραφο και έχει μεταφραστεί σε όλες τις
επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Το 2015, μετά την ανακοίνωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για το έγγραφο προγραμματισμού των αποκεντρωμένων οργανισμών [C(2014) 9641] της 16ης Δεκεμβρίου 2014, η EASO συνέταξε επίσης μια ενοποιημένη
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων για το 2014 σύμφωνα με
τις νέες απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων δυνάμει

του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου (άρθρο 47).
Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβάνει δήλωση διασφάλισης αξιοπιστίας του εκτελεστικού διευθυντή, στην οποία δηλώνεται ότι οι πληροφορίες
που περιέχονται στην έκθεση δίνουν μια αληθή και ορθή
εικόνα για το κατά πόσο οι πόροι που διατέθηκαν για τις
περιγραφόμενες δραστηριότητες έχουν χρησιμοποιηθεί
για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονταν σύμφωνα με τις
αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι
εφαρμοζόμενοι έλεγχοι παρέχουν τις απαιτούμενες εγγυήσεις νομιμότητας και κανονικότητας των πράξεων στις
οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί· περιλαμβάνει τους
οριστικούς λογαριασμούς του 2014, εκτενείς εκθέσεις
διαχείρισης του προϋπολογισμού και δημοσιονομικής
διαχείρισης, τους εσωτερικούς ελέγχους που έχει θεσπίσει η Υπηρεσία, τον εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχο
που διενεργήθηκαν κατά το έτος αναφοράς, καθώς και
πληροφορίες για εκδόσεις της EASO.
Το μέρος Ι (Επιτεύγματα σε επίπεδο πολιτικής) της ενοποιημένης ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων βασίζεται
στην ετήσια γενική έκθεση.
Η ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων διαβιβάζεται, μαζί με την αξιολόγηση του διοικητικού συμβουλίου της EASO, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, και στο Ελεγκτικό Συνέδριο έως την 1η Ιουλίου 2015.
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Συνοπτική παρουσίαση
Οι δράσεις που υλοποίησε η EASO το 2014 εντάσσονται
σε πέντε τομείς εστίασης: συνεχής υποστήριξη, ειδική
υποστήριξη, υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις,
υποστήριξη σε θέματα πληροφοριών και ανάλυσης και
υποστήριξη προς τρίτες χώρες.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων συνεχούς υποστήριξης,
η EASO παρείχε 13 συνεδρίες κατάρτισης των εκπαιδευτών, διοργάνωσε 4 περιφερειακές συνεδρίες κατάρτισης,
ανέπτυξε 1 νέα θεματική ενότητα κατάρτισης και επικαιροποίησε 4 θεματικές ενότητες, εκπόνησε 2 εγχειρίδια
κατάρτισης και μια ετήσια έκθεση κατάρτισης με βάση
το πιλοτήριο κατάρτισης, διοργάνωσε το ετήσιο διδακτικό σεμινάριο, 2 συνεδριάσεις κατάρτισης των εθνικών
σημείων επαφής και άρχισε τη διαδικασία για την πιστοποίηση του συστήματος κατάρτισης της EASO.
Το έργο της EASO όσον αφορά την ποιότητα των διαδικασιών ασύλου περιλάμβανε μια θεματική αποτύπωση της
πρόσβασης στη διαδικασία, του προσδιορισμού προσώπων με ειδικές ανάγκες και των ειδικών διαδικασιών, την
ανάπτυξη πρακτικών οδηγών για την προσωπική συνέντευξη και την εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων, 3 θεματικές συναντήσεις, 8 συναντήσεις ομάδων εργασίας και
μια συνάντηση των εθνικών σημείων επαφής σχετικά με
την ποιότητα. Η EASO ενίσχυσε περαιτέρω τη συνεργασία
της με τα μέλη των δικαστηρίων διοργανώνοντας ετήσια
διάσκεψη και 3 συναντήσεις εμπειρογνωμόνων και αναπτύσσοντας ένα πρακτικό εργαλείο για την εφαρμογή
του άρθρου 15 στοιχείο γ) της οδηγίας για τις ελάχιστες
απαιτήσεις ασύλου. Στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων,
η EASO συντόνισε έκθεση με θέμα τις «κοινές δραστηριότητες» των οργανισμών του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για την καταπολέμηση της ΕΑ από
τον Οκτώβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2014 και
διοργάνωσε μια συνάντηση εμπειρογνωμόνων.
Διοργανώθηκε διάσκεψη πρακτικής συνεργασίας για τους
ασυνόδευτους ανήλικους καθώς και 4 θεματικές συναντήσεις και άρχισε η εκπόνηση έκδοσης για τον εντοπισμό
οικογενειών και η αξιολόγηση της έκδοσης «Η πρακτική
της EASO για τον υπολογισμό της ηλικίας στην Ευρώπη»
(EASO age assessment practice in Europe).
Όσον αφορά τις πληροφορίες για τις χώρες καταγωγής
(ΠΧΚ), η EASO ανέπτυξε περαιτέρω τη δικτυακή πύλη ΠΧΚ
η οποία εξυπηρετεί 580 ενεργούς χρήστες, δημιούργησε
4 νέα ειδικά δίκτυα για το Ιράν, τη Ρωσία και το Αφγανιστάν, διοργάνωσε 2 συναντήσεις και 4 συνεδρίες κατάρτισης για τους εθνικούς διαχειριστές της κοινής δικτυακής
πύλης, 2 συναντήσεις του στρατηγικού δικτύου ΠΧΚ και
13 εξειδικευμένα ανά χώρα εργαστήρια και σεμινάρια.
Επίσης, η EASO συνέταξε 2 εκθέσεις ΠΧΚ (για τη Σομαλία
και την Τσετσενία) και εξέδωσε το «Tools and tips for online
COI research» (Εργαλεία και χρήσιμες συμβουλές για τη
διαδικτυακή έρευνα των ΠΧΚ).
Παρασχέθηκε ειδική υποστήριξη στην Ιταλία, ολοκληρώνοντας έτσι την υλοποίηση του σχεδίου ειδικής υποστήριξης το οποίο ξεκίνησε το 2014, και, από τον Ιούνιο του

2014, στην Κύπρο. Η EASO διοργάνωσε σειρά συναντήσεων πρακτικής συνεργασίας με αντικείμενο τα εργαλεία
για την παροχή υποστήριξης, τον σχεδιασμό έκτακτης
ανάγκης, τη μετεγκατάσταση και την υποδοχή.
Επιπροσθέτως, η EASO, σε συνεργασία με άλλους ενδιαφερόμενους, υλοποίησε 8 δράσεις στο πλαίσιο της ειδικής
ομάδας «Μεσόγειος», μεταξύ των οποίων 6 πιλοτικά σχέδια για την από κοινού επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου και 1 πιλοτικό σχέδιο σε σχέση με το φαινόμενο της
διακίνησης των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία.
Η EASO προσέφερε υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία ολοκληρώνοντας την
υλοποίηση των αντίστοιχων επιχειρησιακών σχεδίων.
Η EASO διοργάνωσε 2 συναντήσεις των εθνικών σημείων
επαφής της δύναμης επέμβασης για το άσυλο (ΔΕΑ).
Στον τομέα της υποστήριξης σε θέματα πληροφοριών
και ανάλυσης, η EASO δημοσίευσε την ετήσια έκθεση για
την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ για το 2013 με βάση
στοιχεία που της παρείχαν περίπου 40 ενδιαφερόμενοι.
Επίσης, η EASO εκπόνησε 3 τριμηνιαίες εκθέσεις για το
άσυλο, 12 μηνιαίες εκθέσεις για το άσυλο και 7 ειδικές
εκθέσεις. Η EASO διοργάνωσε ακόμη 2 συναντήσεις με
την ομάδα παροχής στατιστικών στοιχείων (ΟΠΣΣ), υλοποιώντας πλήρως το στάδιο ΙΙ του συστήματος έγκαιρης
προειδοποίησης και ετοιμότητας (ΣΕΠΕ) και εκπόνησε
πρόταση για το στάδιο ΙΙΙ του ΣΕΠΕ.
Όσον αφορά την υποστήριξη προς τρίτες χώρες, η EASO
συνέχισε την υλοποίηση της στρατηγικής εξωτερικής διάστασης της EASO, κυρίως μέσω της υλοποίησης ενός σχεδίου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας
και εταιρικής σχέσης (ENPI) με την Ιορδανία, την Τυνησία
και το Μαρόκο. Η EASO σύστησε δίκτυο εξωτερικής διάστασης και διοργάνωσε 2 συναντήσεις πρακτικής συνεργασίας. Η EASO συμμετείχε στο ετήσιο φόρουμ επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης στις 25 Σεπτεμβρίου 2014
ενώ ολοκληρώθηκε μια αποτύπωση των κύκλων επανεγκατάστασης στα κράτη μέλη.
Όσον αφορά την οργάνωση και τη συνεργασία της με
τους ενδιαφερόμενους, η EASO διοργάνωσε 3 συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, υπέγραψε συμφωνία
συνεργασίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης
(eu‑LISA), πραγματοποίησε την 4η συνάντηση του συμβουλευτικού φόρουμ και είχε διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών για διάφορα θέματα. Το 2014 η EASO
είχε την προεδρία του δικτύου των οργανισμών ΔΕΥ, στο
πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 3 συναντήσεις
της ομάδας επαφής και η συνάντηση των επικεφαλής των
οργανισμών του τομέα ΔΕΥ. Διοργανώθηκαν διάφορες
επισκέψεις υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένης
της φιλοξενίας του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες κ. António Guterres, και της Ευρωπαίας Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Cecilia Malmström.
Τέλος, η EASO ενίσχυσε την εσωτερική και εξωτερική
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επικοινωνία της: υιοθετήθηκε επικοινωνιακή στρατηγική, υπήρχε τακτική ροή δελτίων τύπου και ενημερωτικών δελτίων, ενώ διοργανώθηκε ημερίδα ενημέρωσης της
EASO στις 19 Ιουνίου 2014 στα κράτη μέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, η EASO διοργάνωσε 3 κοινές
συναντήσεις της επιτροπής σχέσεων με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή με θέμα την οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις
ασύλου, το Δουβλίνο και την οδηγία για τις διαδικασίες
ασύλου. Το 2014 εγκαινιάστηκε η εξωτερική αξιολόγηση
της EASO.

Τα βασικά αποτελέσματα της EASO για το 2014
Διοργάνωση 117 συναντήσεων και εργαστηρίων
2 014 συμμετέχοντες σε συναντήσεις και εργαστήρια
1 νέα θεματική ενότητα κατάρτισης
Επικαιροποίηση 4 θεματικών ενοτήτων κατάρτισης
100 συνεισφορές από την κοινωνία των πολιτών
Διαβούλευση με 70 οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών
Πλήρης υλοποίηση του σταδίου ΙΙ του ΣΕΠΕ
6 πιλοτικά σχέδια για την από κοινού επεξεργασία
και 1 πιλοτικό σχέδιο σε σχέση με τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το φαινόμενο της διακίνησης στη
διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού του ασύλου
4 σχέδια επιχειρησιακής υποστήριξης
34 εκδόσεις
3 επισκέψεις υψηλού επιπέδου
Προεδρία του δικτύου οργανισμών του τομέα ΔΕΥ
Σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με τον eu‑LISA
Διοργάνωση 3 κοινών συναντήσεων των επιτροπών
σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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1. Καθορίζοντας το πλαίσιο: συναφείς
εξελίξεις στη διάρκεια του 2014
Στη διάρκεια του 2014 σημειώθηκε μια άνευ προηγουμένου αύξηση των αιτήσεων για διεθνή προστασία στην ΕΕ+,
οι οποίες ανήλθαν σε 662 825 (1).
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Σχήμα 1: Τέταρτο διαδοχικό έτος αύξησης των
αιτούντων άσυλο στην ΕΕ+
Το 2014 σηματοδοτήθηκε επίσης από σημαντικές εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο στον τομέα της Δικαιοσύνης και
των Εσωτερικών Υποθέσεων, με την εκλογή του 8ου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον διορισμό της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο, η EASO κατέβαλε προσπάθειες για ανταλλαγή απόψεων και συντόνισε, μαζί
με τους άλλους οργανισμούς του τομέα Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων, την υποβολή προτάσεων βάσει
στοιχείων στη συζήτηση για τις πολιτικές και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και το σχέδιο δράσης του
ολοκλήρωσαν την πενταετή διάρκειά τους στο τέλος του
2014. Ως προς αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε
στη συνεδρίαση του Ιουνίου 2014 στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τον νομοθετικό και επιχειρησιακό
σχεδιασμό των προσεχών ετών στον τομέα ΔΕΥ (2). Κατά
την προετοιμασία για αυτή τη συνάντηση, το Συμβούλιο
της ΕΕ κλήθηκε να εισέλθει σε μια διαδικασία προβληματισμού και η Επιτροπή κλήθηκε να συνεισφέρει προτάσεις. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, το Συμβούλιο
της ΕΕ πραγματοποίησε συναντήσεις για να συζητήσει
το μέλλον των πολιτικών του τομέα ΔΕΥ. Επιπλέον, η Επιτροπή ενέκρινε δύο ανακοινώσεις στις 11 Μαρτίου 2014
για τον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων με
τίτλο «Το θεματολόγιο της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης
για το 2020 — Ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της κινητικότητας και της ανάπτυξης εντός της Ένωσης» [COM(2014) 144
final] (3) και «Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη: από τη
θεωρία στην πράξη» [COM(2014) 154 final] (4) αντίστοιχα.
Η EASO συνέβαλε σε αυτή τη διαδικασία με το έγγραφο
(1) Ετήσια έκθεση της EASO για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ το 2014.
(2) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-79-2014-INIT/el/pdf
(3) http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014
DC0144&rid=1
(4) http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014
DC0154&rid=1

«Implementing the CEAS in full. Translating legislation into
action» (5) (Μετουσιώνοντας τη νομοθεσία σε δράση).
Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 4 Μαρτίου 2014 έκθεση (6) για την ενδιάμεση αξιολόγηση του
προγράμματος της Στοκχόλμης.
Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, η γενική
προτεραιότητα είναι η συνεπής μεταφορά, η αποτελεσματική υλοποίηση και η ενοποίηση των εν ισχύ νομικών μέσων και μέτρων πολιτικής. Στόχος είναι η προώθηση ενός αξιόπιστου χώρου ελευθερίας, δικαιοσύνης και
ασφάλειας με καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης
σε όλες τις πτυχές της, πρόληψη και καταπολέμηση του
εγκλήματος και της τρομοκρατίας και βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας στους κόλπους της Ένωσης. Ο νεοδιορισθείς πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Juncker,
στην επιστολή του (7) προς τον Επίτροπο Μετανάστευσης,
Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Αβραμόπουλο
για την ανάθεση των καθηκόντων του, τον Νοέμβριο 2014,
ζήτησε αναβάθμιση του ρόλου της EASO και πλήρη υλοποίηση και θέση σε λειτουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού
Συστήματος Ασύλου.
Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί από τα όργανα της
ΕΕ έχουν αναδείξει το γεγονός ότι στον τομέα του ασύλου, η ευθύνη και η αλληλεγγύη προχωρούν χέρι‑χέρι.
Υπό την έννοια αυτή, η EASO αποτελεί έναν βασικό επιχειρησιακό παράγοντα ο οποίος προσβλέπει σε υψηλά
κοινά πρότυπα όσον αφορά τις πρακτικές και σε ενίσχυση
της συνεργασίας, δημιουργώντας ισότιμους όρους στους
οποίους οι παρεμφερείς υποθέσεις ασύλου θα αντιμετωπίζονται και θα αποφασίζονται με ανάλογο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. Οι συγκλίνουσες πρακτικές και η κοινή
κατάρτιση θα ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη.
Προς τούτο, σε απόλυτη συμμόρφωση με την εντολή της,
η EASO συνέχισε το 2014 την ανάπτυξη ενός κοινού προγράμματος κατάρτισης προσαρμοσμένου στο αναδιατυπωμένο κεκτημένο στον τομέα του ασύλου, και παρείχε
επιχειρησιακή υποστήριξη και συνδρομή στα συστήματα
ασύλου κρατών μελών με διαπιστωμένες ειδικές ανάγκες,
συγκεκριμένα στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και
την Ιταλία. Επίσης, η EASO υλοποίησε πιλοτικά σχέδια για
την από κοινού επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου στα
κράτη μέλη, διευκολύνοντας την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου, με πλήρη
σεβασμό του πλαισίου της ΕΕ και του ισχύοντος εθνικού
νομοθετικού πλαισίου. Η EASO ενίσχυσε περαιτέρω το
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας, το

(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//
TEXT+REPORT+A7-2014-0153+0+DOC+XML+V0//EL
( 7 ) http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_
mission_letters/avramopoulos_en.pdf
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Φωτογραφία 1: Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη συνεδρίαση του διοικητικού
συμβουλίου της EASO
οποίο παρέχει εκθέσεις ανάλυσης τάσεων στα κράτη
μέλη σε μηνιαία, τριμηνιαία και ετήσια βάση, εξετάζοντας την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ.
Όσον αφορά την εσωτερική οργάνωση, το 2014 η EASO
βρισκόταν ακόμη στη φάση εκκίνησης· η EASO υπέστη
δημοσιονομικούς περιορισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα

τη μείωση των αρχικά προβλεφθέντων ανθρώπινων και
δημοσιονομικών πόρων. Το προσωπικό της EASO το 2014
ανερχόταν σε 79 υπαλλήλους ενώ ο προϋπολογισμός της
ανήλθε σε 15 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης
υποχρέωσης και πιστώσεις πληρωμών. Το 2014 άρχισε
η εξωτερική αξιολόγηση της EASO η οποία αναμένεται
να ολοκληρωθεί έως τον Ιούλιο του 2015.

2. Προτεραιότητες της EASO το 2014
Το 2014 η EASO επικεντρώθηκε στην υποστήριξη των κρατών μελών για την εφαρμογή των πέντε αναδιατυπωμένων νομικών μέσων της ΕΕ για το άσυλο τα οποία θέτουν
τα θεμέλια της δεύτερης φάσης του ΚΕΣΑ: της οδηγίας
για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (οδηγία 2011/95/
ΕΕ), του κανονισμού «Δουβλίνο III» [κανονισμός (ΕΕ) αριθ.
604/2013], της οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής (οδηγία 2013/33/ΕΕ), της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου
(οδηγία 2013/32/ΕΕ) και του κανονισμού Eurodac [κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2014]. Η EASO διαδραμάτισε κεντρικό
ρόλο στην υποστήριξη των κρατών μελών σε αυτή τη διαδικασία μέσα από ένα ευρύ φάσμα εργαλείων τα οποία
αναπτύσσονται για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Κατά
την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων, η EASO έλαβε υπόψη
τις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές και μέτρα πρακτικής
συνεργασίας για τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας και την αποφυγή των επικαλύψεων. Τέλος, το 2014
η EASO υλοποίησε τα μέτρα που προβλέπονταν από την
ειδική ομάδα «Μεσόγειος».

Οι προτεραιότητες της EASO το 2014
Υποστήριξη της εφαρμογής από τα κράτη μέλη της
αναδιατυπωμένης δέσμης νομικών μέσων για το
άσυλο μέσω κατάρτισης, δραστηριοτήτων πρακτικής
συνεργασίας, ΠΧΚ και εκθέσεων ποιότητας
Περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας της EASO
Παροχή επιχειρησιακής υποστήριξης στην Ελλάδα στο
πλαίσιο της φάσης ΙΙ του επιχειρησιακού σχεδίου και
ειδικής υποστήριξης στην Ιταλία, τη Βουλγαρία και
την Κύπρο
Υλοποίηση των μέτρων της ειδικής ομάδας «Μεσόγειος»
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3. Τα επιτεύγματα της EASO το 2014
ανά τομέα δραστηριότητας
3.1 Συνεχής υποστήριξη
Η συνεχής υποστήριξη της EASO προς τα κράτη μέλη
έχει ως στόχο την υποστήριξη της υλοποίησης του ΚΕΣΑ
και τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των
συστημάτων ασύλου. Η υποστήριξη αυτή στοχεύει στη
συνεκτική υλοποίηση του ΚΕΣΑ εντός της ΕΕ και στην
ανταλλαγή κοινών γνώσεων και δεξιοτήτων, οργάνωσης
και διαδικασιών, πληροφοριών, πόρων και βέλτιστων
πρακτικών. Η συνεχής υποστήριξη της EASO περιλαμβάνει τα εξής:
• κατάρτιση της EASO·
• υποστήριξη της ποιότητας·
• ΠΧΚ·
• υποδοχή·
• ειδικά προγράμματα, όπως είναι η συνεργασία της
EASO με τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και τα δικαστήρια
των κρατών μελών και οι δραστηριότητες σε σχέση με
τους ασυνόδευτους ανήλικους, τον κατάλογο των διαθέσιμων γλωσσών και τη συνεργασία για την πρόληψη
της εμπορίας ανθρώπων.

3.1.1 Εκπαίδευση
Τα αποτελέσματα της EASO στον τομέα της κατάρτισης για το 2014
179 συμμετέχοντες στις 13 συνεδρίες κατάρτισης
εκπαιδευτών που διοργανώθηκαν στη Μάλτα
108 συμμετέχοντες στις 4 περιφερειακές συνεδρίες
κατάρτισης που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της
στρατηγικής εξωτερικής διάστασης
2 533 συμμετέχοντες στις 179 εθνικές συνεδρίες
κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν
1 νέα θεματική ενότητα κατάρτισης στο στάδιο της
ανάπτυξης
Επικαιροποίηση 4 θεματικών ενοτήτων
Έκδοση 3 εγχειριδίων (ΚΕΣΑ, Υπαγωγή, Τεχνικές
συνέντευξης)
Ανάπτυξη του συστήματος πιστοποίησης
Οι δραστηριότητες κατάρτισης της EASO το 2014 υποστήριξαν τα κράτη μέλη στην περαιτέρω ανάπτυξη των
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των υπαλλήλων τους μέσω
ποιοτικής κοινής κατάρτισης. Η κατάρτιση της EASO συνέβαλε στη συνεκτική εφαρμογή του ΚΕΣΑ υποστηρίζοντας
την καθιέρωση κοινών πρακτικών και διαδικασιών σε ολόκληρη την ΕΕ. Σύμφωνα με το πλαίσιο που θέτει η στρατηγική κατάρτισης (8) που εγκρίθηκε το 2012, η EASO

(8) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑Training‑strategy.pdf

ακολουθεί μια διττή προσέγγιση: από τη μία πλευρά,
η EASO ανέπτυξε σχετικό υλικό κατάρτισης και, από την
άλλη, οργάνωσε την κατάρτιση με βάση ένα σύστημα
κατάρτισης των εκπαιδευτών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (9) της EASO καλύπτει βασικές πτυχές της διαδικασίας ασύλου μέσω 14 διαδραστικών θεματικών ενοτήτων,
οι οποίες ακολουθούν μια μικτή μεθοδολογία μάθησης
που συνδυάζει την ηλεκτρονική μάθηση με δια ζώσης
συνεδρίες. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων κατάρτισης, η EASO συνεργάζεται στενά με ομάδα εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες.
Η EASO διενεργεί τακτικά στοχευμένες διαβουλεύσεις με
διεθνείς οργανώσεις και οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών για το εκπαιδευτικό υλικό. Ιδιαίτερα σημαντικό
από αυτή την άποψη είναι το έργο μιας ομάδας αναφοράς
που συστάθηκε από την EASO και έχει ως μέλη εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ύπατη Αρμοστεία
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το
δίκτυο Odysseus και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE), η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης του
προγράμματος κατάρτισης. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις των συνεδριάσεων κατάρτισης των εθνικών
σημείων επαφής τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2014,
ενώ το ετήσιο διδακτικό σεμινάριο διοργανώθηκε τον
Οκτώβριο του 2014.
Στη διάρκεια του 2014, πραγματοποιήθηκαν 13 συνεδρίες κατάρτισης εκπαιδευτών στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: υπαγωγή, λήψη συνέντευξης από παιδιά,
σύνταξη και λήψη αποφάσεων, εκτίμηση αποδεικτικών
στοιχείων, ΚΕΣΑ, τεχνικές συνέντευξης, λήψη συνέντευξης από ευάλωτα πρόσωπα, ΠΧΚ, θεματική ενότητα για
τους προϊσταμένους μονάδας, κανονισμός του Δουβλίνου
ΙΙΙ (2 συνεδρίες), οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου και
αποκλεισμός. 179 εκπαιδευόμενοι από 23 κράτη μέλη
συμμετείχαν στις συνεδρίες εκπαίδευσης των εκπαιδευτών (συμπεριλαμβανομένων 9 υπαλλήλων της EASO)
και ο βαθμός ικανοποίησής τους ανήλθε κατά μέσο όρο
στο 80 %. Για πρώτη φορά, και με στόχο να διευκολύνει
μια ευρύτερη συμμετοχή, η EASO διοργάνωσε το 2014
περιφερειακές συνεδρίες κατάρτισης οι οποίες κάλυπταν
διάφορες θεματικές ενότητες. Πραγματοποιήθηκαν 8
συνεδρίες κατάρτισης εκπαιδευτών σε 4 περιφερειακές
συνεδρίες κατάρτισης στη Βαρσοβία, στη Βιέννη, στις
Βρυξέλλες (στα γαλλικά) και στη Ρώμη, ενώ μία συνεδρία
με την εξωτερική διάσταση της EASO οργανώθηκε στην
Κωνσταντινούπολη. Στις συνεδρίες αυτές συμμετείχαν
108 αρμόδιοι για την εξέταση υποθέσεων ασύλου από τα
κράτη μέλη, από χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και από
την Ιορδανία, την Τυνησία και το Μαρόκο (χώρες ENPI).

(9) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/BZ0413152ELC.pdf
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Φωτογραφία 2: Συνεδρία κατάρτισης εκπαιδευτών της EASO
Πραγματοποιήθηκαν 179 εθνικές συνεδρίες κατάρτισης σε 19 κράτη μέλη, στις οποίες καταρτίστηκαν 2 533
υπάλληλοι.
Το 2014 καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες για τη διεύρυνση της δυνατότητας χρήσης του εκπαιδευτικού προγράμματος της EASO με τη μετάφραση διαφόρων θεματικών ενοτήτων σε περισσότερες γλώσσες και τη διάθεσή
τους στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. Η θεματική ενότητα «Υπαγωγή» μεταφράστηκε σε 8 γλώσσες,
η «Εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων» σε 3 γλώσσες, οι
«Τεχνικές συνέντευξης» σε 2,το «ΚΕΣΑ» και η «Λήψη συνέντευξης από παιδιά» σε 1 γλώσσα. Επικαιροποιήθηκαν 4
θεματικές ενότητες και αναπτύχθηκε θεματική ενότητα
για στελέχη διοίκησης. Επιπροσθέτως, η EASO άρχισε να
επεξεργάζεται τη θεματική ενότητα «Υποδοχή» και ανέπτυξε περαιτέρω την ενότητα «Φύλο, ταυτότητα φύλου
και σεξουαλικός προσανατολισμός», οι οποίες θα λάβουν
την οριστική μορφή τους μέσα στο 2015.
Επιπλέον, σημειώθηκε πρόοδος στην ανάπτυξη πιστοποίησης για την κατάρτιση της EASO. Πραγματοποιήθηκαν
συναντήσεις με το συμβούλιο εμπειρογνωμόνων για το
πλαίσιο κλαδικών προσόντων και με εξωτερικούς συμβούλους με αντικείμενο την ανάληψη της προπαρασκευαστικής εργασίας για τη μετατόπιση από τους μαθησιακούς στόχους στα μαθησιακά αποτελέσματα και, κατόπιν,
την ενσωμάτωση αυτής της αναθεωρημένης οπτικής σε
όλες τις θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος της EASO.
Η EASO εξέδωσε εγχειρίδια για την υπαγωγή, το ΚΕΣΑ και
τις τεχνικές συνέντευξης και εκπόνησε το εγχειρίδιο για
τη λήψη συνέντευξης από ευάλωτα άτομα.
Σκοπός αυτών των εκπαιδευτικών εγχειριδίων είναι να
λειτουργήσουν ως εργαλείο αναφοράς για όσους έχουν
ήδη ολοκληρώσει τις ηλεκτρονικές και τις δια ζώσης

συνεδρίες των αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων. Τα
εγχειρίδια θα συνοδεύουν τους αρμόδιους για την εξέταση αιτήσεων ασύλου στην καθημερινή εργασία τους
παρέχοντας μια σύνοψη των κύριων στοιχείων του εκπαιδευτικού υλικού. Τα εγχειρίδια θα χρησιμεύουν επίσης
ως εργαλείο για τη συνδρομή των καταρτιζόμενων στην
εμπέδωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν μέσω της κατάρτισης. Στην καθημερινή τους εργασία,
θα έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν στις γνώσεις και
να αναπτύξουν τις δεξιότητες και ικανότητες που απέκτησαν στη διάρκεια της κατάρτισης. Τέλος, ολοκληρώθηκε
η πρώτη ετήσια έκθεση κατάρτισης με βάση το πιλοτήριο
κατάρτισης. Περιλαμβάνει τα βασικά αριθμητικά στοιχεία
για την πρόοδο στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της EASO και μια σειρά ενημερωτικών δελτίων
ανά χώρα σχετικά με την κατάρτισης της EASO.

3.1.2 Υποστήριξη της ποιότητας
Τα αποτελέσματα της EASO στον τομέα της υποστήριξης ποιότητας το 2014
1 άσκηση αποτύπωσης του πίνακα ποιότητας
3 θεματικές συναντήσεις
8 συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας
3 εργαλεία πρακτικής συνεργασίας στο στάδιο της
εκπόνησης
Ετήσια συνάντηση των εθνικών σημείων επαφής για
την ποιότητα
Οι εργασίες της EASO στον τομέα της ποιότητας έχουν ως
στόχο να στηρίξουν τη σταδιακή καθιέρωση ποιοτικών
διαδικασιών σε όλα τα κράτη μέλη καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων επί των
αιτήσεων ασύλου.
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Φωτογραφία 3: Συνάντηση πρακτικής συνεργασίας της EASO για την Ερυθραία
Ο πίνακας ποιότητας, ο οποίος υλοποιείται από το 2012,
επιδιώκει να καλύψει σφαιρικά όλους τους τομείς του
ΚΕΣΑ μέσα σε μια διετία. Η άσκηση θα καταλήξει σε μια
βάση δεδομένων με ορθές πρακτικές, μηχανισμούς και
πρακτικά εργαλεία σε σχέση με την ποιότητα, καθώς και
με έργα και πρωτοβουλίες σε σχέση με την ποιότητα.
Ο πίνακας θα δώσει επίσης στην EASO τη δυνατότητα
να προσδιορίσει τις ανάγκες υποστήριξης των κρατών
μελών. Το 2014, ο πίνακας ποιότητας επικεντρώθηκε στην
αποτύπωση των βασικών πτυχών του καθοριστικού σταδίου των διαδικασιών ασύλου, δηλαδή της πρόσβασης
στη διαδικασία και στις ειδικές διαδικασίες (καθορισμός
προτεραιοτήτων, εσπευσμένες διαδικασίες, συνοριακές διαδικασίες, ασφαλείς χώρες, διαδικασίες παραδεκτού, επόμενες αιτήσεις και ανακλήσεις). Τα ευρήματα
του πίνακα ποιότητας χρησιμοποιήθηκαν επίσης στις
συναντήσεις της επιτροπής σχέσεων που οργανώθηκαν
από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διοργανώθηκε
συνάντηση με θέμα την ποιότητα αμέσως μετά την επιτροπή σχέσεων σχετικά με την οδηγία για τις διαδικασίες
ασύλου.
Στο πλαίσιο της άσκησης αποτύπωσης του πίνακα ποιότητας, η EASO συνέχισε να εκπονεί κατάλογο έργων και
πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί στα κράτη μέλη της
ΕΕ από το 2004. Ο κατάλογος προορίζεται να χρησιμεύσει
ως μια πλήρης και μόνιμη βάση δεδομένων έργων και
πρωτοβουλιών που έχουν ως κοινό στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας. Καλύπτει διάφορες πτυχές του ΚΕΣΑ και είναι
οργανωμένος κατά θέμα, όπως, μεταξύ άλλων, η ποιότητα της διαδικασίας, οι ανήλικοι, οι πληροφορίες για
τις χώρες καταγωγής και οι συνθήκες υποδοχής. Εκπονήθηκε και επικαιροποιείται τακτικά με πληροφορίες που
παρέχονται από τα κράτη μέλη και άλλους συναφείς
ενδιαφερόμενους.

Στη διάρκεια του 2014 διοργανώθηκαν 3 θεματικές συναντήσεις για την ποιότητα και την πρόσβαση στη διαδικασία, την ποιότητα και τον προσδιορισμό των προσώπων
με ειδικές ανάγκες και την ποιότητα και τις ειδικές διαδικασίες. Επίσης, διοργανώθηκαν 8 συναντήσεις της ομάδας εργασίας (ΟΕ) για την ανάπτυξη 3 νέων πρακτικών
εργαλείων για την προσωπική συνέντευξη (10),την εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων (11) και τον προσδιορισμό
των προσώπων με ειδικές ανάγκες. Συστάθηκε επίσης
ομάδα αναφοράς για την ποιότητα η οποία απαρτίζεται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ύπατο Αρμοστή του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) καθώς
και από ad hoc μέλη της κοινωνίας των πολιτών αναλόγως του θέματος, με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη
αυτών των εργαλείων. Τέλος, η ετήσια συνάντηση των
εθνικών σημείων επαφής για την ποιότητα πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο με 20 συμμετέχοντες από 18 κράτη
μέλη, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(10) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑Practical‑Guide‑Pe
rsonal‑Interview‑EN.pdf
(11) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑Practical‑Guide_Evidence‑Assessment.pdf
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3.1.3 Πληροφορίες για τις χώρες
καταγωγής (ΠΧΚ)
Τα αποτελέσματα της EASO όσον αφορά τις ΠΧΚ για
το 2014
115 συμμετέχοντες στα 7 συνολικά δίκτυα ΠΧΚ
Σύσταση 4 νέων δικτύων (Ιράν, Ιράκ, Ρωσία και
Αφγανιστάν)
Σύνδεση 16 100 έγγραφων και 5 εθνικών βάσεων
δεδομένων μέσω της δικτυακής πύλης ΠΧΚ
580 χρήστες της δικτυακής πύλης ΠΧΚ
Έκδοση 2 εκθέσεων ΠΧΚ και 1 πρακτικού οδηγού
Η εργασία της EASO στον τομέα των πληροφοριών για τις
χώρες καταγωγής (ΠΧΚ) έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου συστήματος ΠΧΚ σε επίπεδο ΕΕ, με αναβάθμιση και εναρμόνιση των προτύπων σε συνεργασία με
τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση μέσω δικτύωσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2014 η EASO ανέπτυξε περαιτέρω την προσέγγιση
μέσω δικτύωσης των ΠΧΚ, η οποία εγκαινιάστηκε το προηγούμενο έτος: Δημιουργήθηκαν 4 νέα δίκτυα για το Ιράκ,
το Ιράν, τη Ρωσική Ομοσπονδία και το Αφγανιστάν, επιπροσθέτως των 3 δικτύων που δημιουργήθηκαν το 2013
(Σομαλία, Συρία, Πακιστάν). Τα 7 δίκτυα περιλαμβάνουν
115 συμμετέχοντες.
Διοργανώθηκαν 3 εργαστήρια πρακτικής συνεργασίας για
το Ιράκ, την Ουκρανία και την Ερυθραία, επιπροσθέτως
της διάσκεψης πρακτικής συνεργασίας για τη Συρία και
το Ιράκ. Η ανάπτυξη των δικτύων εμπειρογνωμόνων της
EASO προάγει την εναρμόνιση των πολιτικών και των πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών. Ανταλλάσσονται πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες και τα προϊόντα ΠΧΚ και
αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις. Τα δίκτυα συμμετέχουν επίσης στην κοινή αξιολόγηση των βασικών πηγών
ΠΧΚ, συζητούν ειδικά θέματα που αφορούν το άσυλο στις
χώρες καταγωγής και προσφέρουν ένα πλαίσιο για από
κοινού παραγωγή ΠΧΚ και από κοινού απάντηση σε ερωτήματα σχετικά με τις ΠΧΚ. Εντός του 2015 θα διενεργηθεί πλήρης αξιολόγηση του έργου των δικτύων ΠΧΚ.
Το 2014 η EASO εξέδωσε 2 εκθέσεις ΠΧΚ με αντικείμενο
θέματα ιδιαίτερης συνάφειας για τον προσδιορισμό του
καθεστώτος εντός της ΕΕ: η έκθεση «South and Central
Somalia — Country Overview» (Νότια και Κεντρική Σομαλία — Επισκόπηση ανά χώρα) (12) και η έκθεση ΠΧΚ με
τίτλο «Chechnya — Women, Marriage, Divorce and Child
Custody» (Τσετσενία — Γυναίκες, γάμος, διαζύγιο και επιμέλεια παιδιών) (13) δημοσιεύτηκαν τον Οκτώβριο 2014.
Ερευνητές και εμπειρογνώμονες από διάφορα κράτη
μέλη συμμετείχαν στις διαδικασίες σύνταξης και ομότιμης αξιολόγησης. Το 2015 συντάχθηκε και οριστικοποιήθηκε μία ακόμη έκθεση με τίτλο «Afghanistan — Security
Situation» (Αφγανιστάν — Η κατάσταση στον τομέα της
ασφάλειας)14.

(12) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/COI‑Report‑Somalia.pdf
(13) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/COI‑Report‑Chechnya.pdf
(14) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Afghanistan‑security‑situ
ation‑EN.pdf

Όσον αφορά τη μεθοδολογία για τις ΠΧΚ, τον Μάρτιο του
2014 πραγματοποιήθηκε διάσκεψη της EASO για τη διαδικτυακή έρευνα των ΠΧΚ, στην οποία εμπειρογνώμονες
ομιλητές παρουσίασαν τις νέες τεχνολογίες και μέσα που
διατίθενται για τη συλλογή, τη διήθηση και την παρουσίαση πληροφοριών για τις χώρες καταγωγής.
Σε συνέχεια της διάσκεψης, τον Ιούνιο του 2014 η EASO
εξέδωσε τις κατευθυντήριες γραμμές «Tools and Tips for
Online COI Research» (Εργαλεία και χρήσιμες συμβουλές (15) για τη διαδικτυακή έρευνα των ΠΧΚ), η οποία
παρέχει μια μη εξαντλητική επισκόπηση των πρακτικών
εργαλείων και των διαδικτυακών δυνατοτήτων που έχουν
στη διάθεσή τους οι ερευνητές ΠΧΚ κατά την αναζήτηση
συναφών πληροφοριών. Επιπροσθέτως, το 2014 η EASO
άρχισε να διερευνά τα ζητήματα που σχετίζονται με την
έρευνα των ΠΧΚ για τα ευάλωτα πρόσωπα.
Διοργανώθηκε εργαστήριο για τις ΠΧΚ και τις ΛΟΑ
(Λεσβίες, ομοφυλόφιλοι και αμφιφυλόφιλα άτομα) το
οποίο προσέφερε σε ερευνητές ΠΧΚ, στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και σε μέλη
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών τη δυνατότητα
να συζητήσουν για τις προκλήσεις που σχετίζονται με
την ορολογία, να ανταλλάξουν εμπειρίες από τη διεξαγωγή έρευνας και παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με
τις ΛΟΑ καθώς και ερευνητικές πρακτικές και εργαλεία
ποιότητας. Στη συνάντηση συμμετείχαν 25 άτομα, εκ των
οποίων 8 από την κοινωνία των πολιτών και την πανεπιστημιακή κοινότητα. Μετά το εργαστήριο δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας για τις ΠΧΚ και τις ΛΟΑ με σκοπό την
εκπόνηση πρακτικού οδηγού για εμπειρογνώμονες ΠΧΚ
που διενεργούν έρευνα σχετικά με τα άτομα ΛΟΑ στις
χώρες καταγωγής, ο οποίος θα περιλαμβάνει γλωσσάριο,
καταλόγους χρήσιμων πηγών και πρακτικούς καταλόγους
ελέγχου. Ο οδηγός αυτός (16) εκδόθηκε το 2015. Παράλληλα με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τις ΛΟΑ,
η EASO συμμετείχε ως μέλος της συμβουλευτικής ομάδας
σε έργο της Unicef στις Κάτω Χώρες, το Βέλγιο και τη Σουηδία σχετικά με τις ΠΧΚ και τα παιδιά. Το λεγόμενο «Child
Notice Project» ανέπτυξε μεθοδολογία για την ανά χώρα
ανάλυση σε σχέση με τα παιδιά και σχεδίασε αναφορές
σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών (Child
Notices) για μια σειρά χωρών καταγωγής. Το έργο θα οριστικοποιηθεί το 2015.
Όσον αφορά τη γενική μεθοδολογία για τις εκθέσεις ΠΧΚ
της EASO η οποία δημοσιεύτηκε το 2012, η EASO επιδιώκει την αναθεώρηση και επικαιροποίηση αυτού του
εγγράφου το 2015 λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες
εμπειρίες από την εκπόνηση διαφόρων τύπων εκθέσεων
ΠΧΚ της EASO.
Το 2014 η EASO σημείωσε επίσης σημαντική πρόοδο
στην επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη της κοινής δικτυακής πύλης ΠΧΚ. Η δικτυακή πύλη, η οποία δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παραχωρήθηκε στην EASO το 2012, παρέχει στους αρμόδιους για
την εξέταση υποθέσεων ασύλου πρόσβαση σε ένα ευρύ

(15) https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Tools-and-tips-for-onlineCOI-research2.pdf
(16) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Researching‑the‑situation
‑of‑LGB‑in‑countries‑of‑origin‑FINAL-080515.pdf
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φάσμα ΠΧΚ από ένα ενιαίο σημείο εισόδου. 16 100 νέα
έγγραφα σχετικά με τις ΠΧΚ συνδέθηκαν μέσω της δικτυακής πύλης, η οποία εξυπηρετεί 580 ενεργούς χρήστες.
Πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδρίες κατάρτισης για χρήστες
και εθνικούς διαχειριστές της κοινής πύλης (ΕΔΚΠ) από
την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, τη
Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Επίσης, διοργανώθηκε συνάντηση για τη συμβουλευτική ομάδα της πύλης
ΠΧΚ. Τον Δεκέμβριο του 2014 το διοικητικό συμβούλιο της
EASO εκπόνησε και προσυπέγραψε πρόταση για αναβάθμιση της δικτυακής πύλης ΠΧΚ με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.
Σε επίπεδο στελεχών, το στρατηγικό δίκτυο, το οποίο
αποτελείται από προϊσταμένους μονάδων για τις ΠΧΚ
ή εμπειρογνώμονες αρμόδιους για τις ΠΧΚ από όλες τις
χώρες ΕΕ+, συναντήθηκε τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο
του 2014, όπου συζητήθηκαν θέματα στρατηγικής και
αντηλλάγησαν απόψεις για τις δραστηριότητες της EASO
σε σχέση με τις ΠΧΚ ενώ αντηλλάγησαν και οι εμπειρίες
των στελεχών όσον αφορά την έρευνα για τις ΠΧΚ.
Τέλος, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής υποστήριξης της
EASO, η EASO παρείχε συνδρομή σε σχέση με τις ΠΧΚ στην
Εθνική Επιτροπή Ασύλου της Ιταλίας, για την εκπόνηση
τεχνικής μελέτης ενόψει της αναβάθμισης του εθνικού
συστήματος ΠΧΚ. Παρασχέθηκε συγκεκριμένη υποστήριξη στους αναλυτές, μέσα από τη διάρθρωση των υφιστάμενων δεδομένων και την παροχή κριτηρίων για τη
φόρτωση αξιόπιστων πληροφοριών. Επιπλέον, η EASO
παρείχε εξειδικευμένη κατάρτιση στους Ιταλούς δικαστικούς λειτουργούς σχετικά με τα πρότυπα έρευνας
των ΠΧΚ.

3.1.4 Ειδικά προγράμματα της EASO
3.1.4.1 Συνεργασία με μέλη δικαστηρίων
Τα αποτελέσματα της συνεργασίας της EASO με τα
δικαστήρια το 2014

με στόχο την ανάπτυξη μιας κοινής προσέγγισης για τη
συνεργασία με τα δικαστήρια. Προς τούτο, η EASO ανέπτυξε μεθοδολογία για την παραγωγή υλικού επαγγελματικής ανάπτυξης και ενίσχυσε τη σχέση συνεργασίας
της με εκπροσώπους από τη Διεθνή ένωση δικαστών που
ασχολούνται με το δίκαιο των προσφύγων (IARLJ) και την
Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (AEAJ). Υπήρξε
επίσης σύσφιξη των σχέσεων της EASO με την Ύπατη
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες
(UNHCR), τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
ΕΕ (FRA) και άλλους συναφείς εταίρους όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (EJTN). Τρεις συναντήσεις εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη επαγγελματικού υλικού σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου
15 στοιχείο γ) της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις
ασύλου πραγματοποιήθηκαν στη Μάλτα. Εκτός από την
ετήσια διάσκεψη για τα μέλη των δικαστηρίων, η EASO
διοργάνωσε τον Δεκέμβριο του 2014 το δεύτερο προχωρημένο εργαστήριο για την ανάπτυξη του προγράμματος επαγγελματικής ανάπτυξης,το οποίο παρακολούθησαν 32 εκπρόσωποι δικαστηρίων. Η EASO ολοκλήρωσε
τα δύο ακόλουθα εργαλεία υποστήριξης σχετικά με το
άρθρο 15 στοιχείο γ) της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου: «Άρθρο 15 στοιχείο γ) της οδηγίας για τις
ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση» (17)
και «Οδηγίες προς τους εκπαιδευτές δικαστών σε σχέση
με το έγγραφο “Άρθρο 15 στοιχείο γ) της οδηγίας για τις
ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου — Δικαστική ανάλυση”»
(Guidance Note for Judicial Trainers on Article 15 (c) QD —
a Judicial Analysis) (18). Πριν από την έκδοση υπήρξαν διαβουλεύσεις με το συμβουλευτικό φόρουμ της EASO το
οποίο συνεισέφερε τις προτάσεις του σε 5 περιπτώσεις.
Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής υποστήριξής της προς
κράτη μέλη που δέχονται ιδιαίτερες πιέσεις, η EASO
διοργάνωσε επίσης ειδικά σεμινάρια για τους Ιταλούς
και Βούλγαρους δικαστικούς.

3.1.4.2 Δραστηριότητες στο πλαίσιο του σχεδίου
δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους

3 συναντήσεις εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη
επαγγελματικού υλικού

Τα αποτελέσματα της EASO όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους το 2014

Ετήσια διάσκεψη και προχωρημένο εργαστήριο για
το πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης

4 θεματικές συναντήσεις εμπειρογνωμόνων στον
τομέα της πρακτικής συνεργασίας για τους ασυνόδευτους ανήλικους

1 εργαλείο υποστήριξης σε σχέση με το άρθρο 15
στοιχείο γ) της οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις
ασύλου
Με στόχο την υποστήριξη της πλήρους και συνεπούς υλοποίησης του ΚΕΣΑ, η EASO παρέχει υποστήριξη στα δικαστήρια των κρατών μελών μέσα από την κοινή εκπόνηση
υλικού επαγγελματικής ανάπτυξης, την ενθάρρυνση του
διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και των
δικαστηρίων των κρατών μελών και την οργάνωση προχωρημένων εργαστηρίων για μέλη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων και των δικαστηρίων των κρατών μελών.
Το 2014 η EASO επεδίωξε μεγαλύτερη συμμετοχή του
Δικαστηρίου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και των μελών δικαστηρίων από τα κράτη μέλη και τις συνδεδεμένες χώρες

Ετήσια διάσκεψη για τους ασυνόδευτους ανήλικους
Αξιολόγηση του εγχειριδίου της EASO για τον υπολογισμό της ηλικίας
Περαιτέρω ανάπτυξη δικτύου εμπειρογνωμόνων για
τα θέματα που αφορούν τα παιδιά
Δημιουργία πλατφόρμας της EASO για τις δραστηριότητες που αφορούν τα παιδιά
Στη διάρκεια του 2014, η EASO συνέχισε να παρέχει υποστήριξη και να ενθαρρύνει την πρακτική συνεργασία
(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
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μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα που άπτονται των
ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο του προγράμματος
δράσης για τους ασυνόδευτους ανηλίκους (2010-2014) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στη διάρκεια του έτους διοργανώθηκαν 4 θεματικές συναντήσεις εμπειρογνωμόνων στον
τομέα της πρακτικής συνεργασίας για τους ασυνόδευτους
ανήλικους με αντικείμενο: εντοπισμός οικογενειών, ύψιστο συμφέρον του παιδιού στο πλαίσιο της διεθνούς προστασίας, υπολογισμός ηλικίας και κανονισμός του Δουβλίνου – εντοπισμός οικογενειών και ύψιστο συμφέρον.
Ως αποτέλεσμα των συναντήσεων, δημιουργήθηκε το
δίκτυο εμπειρογνωμόνων για τα θέματα που αφορούν τα
παιδιά και η πλατφόρμα της EASO για τις δραστηριότητες
που αφορούν τα παιδιά. Επιπροσθέτως, δρομολογήθηκε
ένα πρακτικό εργαλείο για τον εντοπισμό οικογενειών το
οποίο αναμένεται να εκδοθεί το 2015.
Μετά τη δημοσίευση της έκδοσης «Η πρακτική της EASO
για τον υπολογισμό της ηλικίας στην Ευρώπη» (EASO
age assessment practice in Europe) το περασμένο έτος,
ξεκίνησε έρευνα για ανατροφοδότηση σχετικά με την
έκδοση στον δικτυακό τόπο της EASO και οριστικοποιήθηκε η πρώτη αξιολόγηση του εγχειριδίου. Η EASO κλήθηκε να παρουσιάσει την έκδοση σε διάφορες θεματικές
διασκέψεις. Επίσης, το εγχειρίδιο χρησιμοποιήθηκε στην
υποστήριξη των δραστηριοτήτων για τον υπολογισμό της
ηλικίας στο πλαίσιο του σχεδίου ειδικής υποστήριξης για
την Κύπρο.
Η ετήσια διάσκεψη για τους ασυνόδευτους ανηλίκους
πραγματοποιήθηκε στις 9-10 Δεκεμβρίου 2014, με τη συμμετοχή 33 εκπροσώπων από 17 κράτη μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), την Ύπατη Αρμοστεία των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και από
6 οργανώσεις από την κοινωνία των πολιτών.

3.1.4.3 Εμπορία ανθρώπων (ΕΑ)
Τα αποτελέσματα της EASO όσον αφορά την εμπορία
ανθρώπων το 2014
Ετήσια συνάντηση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της
πρακτικής συνεργασίας με θέμα την ΕΑ
2 συναντήσεις συντονισμού με το γραφείο του συντονιστή δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων της ΕΕ
Συμβολή στην ενδιάμεση έκθεση για την υλοποίηση
της εν λόγω στρατηγικής για την εμπορία ανθρώπων
Υποστήριξη για την επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της CEPOL για την εμπορία
ανθρώπων
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της κοινής δήλωσης «Μαζί για
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων» (Together
against Trafficking in Human Beings) την οποία υπέγραψαν οι επικεφαλής των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ με
την ευκαιρία της 5ης Ημέρας κατά της εμπορίας ανθρώπων της ΕΕ στις 18 Οκτωβρίου 2011, η EASO διαδραμάτισε
ενεργό ρόλο στην υποστήριξη της συνεκτικής ανάπτυξης
της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας
ανθρώπων 2012-16.

Η EASO παρέστη σε δύο συναντήσεις συντονισμού των
ατόμων επαφής για την ΕΑ τις οποίες οργάνωσε το γραφείο του συντονιστή δράσης κατά της εμπορίας ανθρώπων στη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Οι συναντήσεις επικεντρώθηκαν στις κοινές
δράσεις και στις μεμονωμένες δραστηριότητες που έχουν
αναλάβει οι οργανισμοί στον τομέα της ΔΕΥ σε σχέση με
την εμπορία ανθρώπων. Συνεχεία αυτού, η EASO συντόνισε έκθεση για τις κοινές δράσεις των οργανισμών του
τομέα ΔΕΥ με στόχο την καταπολέμηση της εμπορίας
ανθρώπων. Η έκθεση καλύπτει την περίοδο από τον
Οκτώβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2014. Η έκθεση
εστιάζει στους τομείς στους οποίους οι οργανισμοί έχουν
ενώσει τις δυνάμεις τους προκειμένου να υποστηρίξουν
την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη
της εμπορίας ανθρώπων 2012-16 με βάση τις πέντε προτεραιότητές της: εντοπισμός, προστασία και συνδρομή
των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων· εντατικοποίηση της
πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων· ενίσχυση των διώξεων κατά των σωματεμπόρων· ενισχυμένος συντονισμός
και συνεργασία μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων
και συνεκτικότητα των πολιτικών· τέλος, μεγαλύτερη
ενημέρωση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε σχέση
με τις αναδυόμενες ανησυχίες όσον αφορά όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η έκθεση επισυνάπτεται στην
«Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων
2012-16». Η ενδιάμεση έκθεση παρουσιάστηκε την παραμονή της 8ης ημέρας κατά της εμπορίας ανθρώπων της ΕΕ
(18 Οκτωβρίου 2014).
Επιπροσθέτως, η EASO συντόνισε μια συμπληρωματική
έκθεση για τις μεμονωμένες δράσεις που ανέλαβαν οι
οργανισμοί του τομέα ΔΕΥ από τον Οκτώβριο του 2012
έως τον Οκτώβριο του 2014.
Το 2014 η EASO συνέβαλε στην επικαιροποίηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος της CEPOL για την εμπορία
ανθρώπων και διοργάνωσε συνάντηση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της πρακτικής συνεργασίας με θέμα την
ΕΑ στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι από 16 χώρες ΕΕ+
και 9 συναφείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

3.1.5 Υποδοχή
Τα αποτελέσματα της EASO όσον αφορά την υποδοχή
το 2014
Δημιουργία συνεργειών με την EPRA και το ENARO
Εργαστήριο πρακτικής συνεργασίας για τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης σε επείγουσες καταστάσεις
Ανάπτυξη της ενότητας κατάρτισης για την υποδοχή
Το 2014 η EASO άρχισε να αναπτύσσει την εσωτερική ικανότητά της για παροχή υποστήριξης στα συστήματα και
στις συνθήκες υποδοχής στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό
αυτό, δημιουργήθηκαν συνέργειες με συναφή δίκτυα
εμπειρογνωμόνων του τομέα, ιδιαίτερα με το ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων υποδοχής για το άσυλο (ENARO)
και την ευρωπαϊκή πλατφόρμα οργανισμών υποδοχής
(EPRA). Η συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής του
ENARO για την υποδοχή συνδιοργανώθηκε από την EASO
στις 3-4 Απριλίου 2014 με 22 συμμετέχοντες οι οποίοι
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αντάλλαξαν βέλτιστες πρακτικές για την κατάρτιση στον
τομέα της υποδοχής και για τη διαχείριση της υποδοχής
σε επείγουσες καταστάσεις. Συνάντηση των EASO‑EPRA
με αντικείμενο την υποδοχή πραγματοποιήθηκε επίσης
στη Μάλτα τον Ιούνιο του 2014. Επιπροσθέτως, η EASO
διοργάνωσε εργαστήριο πρακτικής συνεργασίας για τον
σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης σε επείγουσες καταστάσεις
το οποίο εξέτασε, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα κοινής
χρήσης της ικανότητας και των εγκαταστάσεων υποδοχής.
Επιπλέον, άρχισε η ανάπτυξη ειδικής θεματικής ενότητας
για την υποδοχή, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί το 2015. Η ομάδα αναφοράς, η οποία αποτελείται
από εμπειρογνώμονες του τομέα της υποδοχής από τα
κράτη μέλη και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών,
συναντήθηκε 3 φορές για να συζητήσει τους μαθησιακούς
στόχους, την ομάδα στόχο, τη δομή και το περιεχόμενο
της ενότητας.

3.1.6 Κατάλογος διαθέσιμων γλωσσών της
EASO
Η EASO υποστηρίζει τα κράτη μέλη προκειμένου να έχουν
εύκολη πρόσβαση στις διαθέσιμες γλώσσες των άλλων
κρατών μελών μέσω του καταλόγου διαθέσιμων γλωσσών (ΚΔΓ). Το 2014 η EASO παρείχε υποστήριξη στην
Κύπρο χρησιμοποιώντας τον κατάλογο για την αξιοποίηση των υπηρεσιών διερμηνείας άλλων κρατών μελών.
Για το 2015 θα διερευνηθεί η σύνταξη δελτίου πληροφοριών σχετικά με τον ΚΔΓ και η εφαρμογή τεχνικών λύσεων
προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση του καταλόγου
διαθέσιμων γλωσσών.

3.2 Ειδική υποστήριξη από την
EASO
3.2.1 Υποστήριξη σε κράτη μέλη με ειδικές
ανάγκες
Τα αποτελέσματα της EASO όσον αφορά την ειδική
υποστήριξη το 2014
3 σχέδια ειδικής υποστήριξης για την Κύπρο, την Ιταλία και τη Βουλγαρία
Ανάπτυξη 11 μέτρων, αποστολή 39 εμπειρογνωμόνων
Με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών, το 2014
η EASO ανέπτυξε πρόσθετα μέτρα για τη συνδρομή κρατών μελών που χρειάζονται ειδική υποστήριξη στα συστήματα ασύλου και υποδοχής τους. Η EASO παρείχε ειδικά
προσαρμοσμένη συνδρομή στην Ιταλία και την Κύπρο με
βάση τα σχέδια ειδικής υποστήριξης που υπογράφηκαν
τον Ιούνιο του 2013 και τον Ιούνιο του 2014 αντίστοιχα.
Η υποστήριξη αυτή παρασχέθηκε κατόπιν αιτήματος των
εν λόγω κρατών μελών και η εκτίμηση της EASO βασίστηκε μεταξύ άλλων στις αναλύσεις της στο πλαίσιο του
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας
(ΣΕΠΕ).

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του σχεδίου ειδικής υποστήριξης για την Ιταλία (19), η EASO και η Ιταλία συνεργάστηκαν σε μια σειρά τομέων προτεραιότητας, όπως
η συλλογή και ανάλυση δεδομένων, οι πληροφορίες για
τις χώρες καταγωγής (ΠΧΚ), το σύστημα του Δουβλίνου,
το σύστημα υποδοχής, η ικανότητα σε επείγουσες καταστάσεις και η κατάρτιση του ανεξάρτητου δικαστικού
κλάδου. Στο πλαίσιο του σχεδίου ειδικής υποστήριξης,
η EASO παρείχε τεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη
με σκοπό τη βελτίωση των μέσων που διαθέτει η Ιταλία
για την υλοποίηση του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα του
ασύλου. Το 2014 υλοποιήθηκαν 7 μέτρα του σχεδίου με
τη συμμετοχή 32 εμπειρογνωμόνων από 14 χώρες ΕΕ+.
Η EASO υποστήριξε την επαγγελματική ανάπτυξη των
μελών των περιφερειακών επιτροπών που είναι αρμόδιες για τη χορήγηση διεθνούς προστασίας. Πραγματοποιήθηκε άσκηση αποτύπωσης του ιταλικού συστήματος
δεδομένων για το άσυλο με εθνικούς εμπειρογνώμονες
και υπαλλήλους της EASO. Μετά την ανάλυση των κενών,
προσδιορίστηκαν πιθανοί τομείς ανάπτυξης με στόχο να
διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική διαδικασία συλλογής δεδομένων. Σε συνέχεια της άσκησης αποτύπωσης
του συστήματος υποδοχής της Ιταλίας, που διενήργησε
η EASO το 2013, και με βάση τα αποτελέσματά της καθώς
και τις προδιαγραφές της αναδιατυπωμένης οδηγίας για
τις συνθήκες υποδοχής, οι εμπειρογνώμονες της EASO
καθόρισαν μια δέσμη προτύπων και μηχανισμών ποιότητας για την υποδοχή. Σε αυτή τη βάση συντάχθηκαν
σχέδια πρακτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με
τον τρόπο βελτίωσης των υφιστάμενων εργαλείων παρακολούθησης, σε στενή συνεργασία με τις ιταλικές αρχές.
Η συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες, σημαντικό εταίρο υλοποίησης στην Ιταλία, ενισχύθηκε σταθερά ειδικά σε ορισμένες πτυχές της διαδικασίας ασύλου και των συνθηκών
υποδοχής.
Η υλοποίηση του ειδικού σχεδίου υποστήριξης για την
Κύπρο (20) ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014 με τα μέτρα υποστήριξης στον τομέα της υποδοχής και των ανοιχτών
κέντρων διαμονής. Διενεργήθηκε εκτίμηση αναγκών σε
σχέση με τη λειτουργία και τη διαχείριση του κέντρου
υποδοχής για τους αιτούντες διεθνή προστασία στην
Κοφίνου. Οι εμπειρογνώμονες της EASO επεξεργάστηκαν
τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας για το εκτεταμένο κέντρο, με προτάσεις για τη δομή, τη λειτουργία και
τη διαχείρισή του. Στο πλαίσιο του μέτρου υποστήριξης
σχετικά με την ανάπτυξη και την υλοποίηση της σχετικής
μεθοδολογίας και κατάρτισης στον τομέα του υπολογισμού ηλικίας, παρασχέθηκε εξειδικευμένη κατάρτιση στα
ελληνικά σε οδοντιάτρους που ορίστηκαν από το Υπουργείο Υγείας. Συνολικά, το 2014 επτά εμπειρογνώμονες
από 4 κράτη μέλη συμμετείχαν στην υλοποίηση των 4
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού
σχεδίου για την Κύπρο.
Σχέδιο ειδικής υποστήριξης υπογράφηκε επίσης ανάμεσα στην EASO και το Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας στις 5 Δεκεμβρίου 2014 με στόχο τη βελτίωση
( 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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Φωτογραφία 4: Συμμετέχοντες σε κατάρτιση της EASO στην Ελλάδα
και ενίσχυση του συστήματος ασύλου και υποδοχής της
Βουλγαρίας· το σχέδιο έχει διάρκεια έως τον Ιούνιο του
2016 και βασίζεται στα αποτελέσματα της αξιολόγησης
του επιχειρησιακού σχεδίου της EASO για τη Βουλγαρία
η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014
(πρβλ. παράγραφο 3.3).
Τέλος, η EASO κατέβαλε προσπάθεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 να ενισχύσει το πλαίσιό της για την παροχή
ειδικής υποστήριξης στα κράτη μέλη. Σε αυτό το πλαίσιο,
η EASO ανέπτυξε περαιτέρω τις τυποποιημένες διαδικασίες, καθιέρωσε σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης και επεξεργάστηκε ένα επιχειρησιακό εργαλείο
επικοινωνίας.
Η εναρκτήρια συνεδρίαση της ολομέλειας του συμβουλευτικού φόρουμ της EASO για το 2014 ήταν αφιερωμένη
στη συζήτηση των εργαλείων και των διαδικασιών για την
ενίσχυση της συμβολής της κοινωνίας των πολιτών στην
υλοποίηση των ΕΣ/ΣΕΥ της EASO.

3.2.2 Μετεγκατάσταση
Στόχος της EASO είναι να προωθεί, να διευκολύνει και να
συντονίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων
πρακτικών σχετικά με τη μετεγκατάσταση εντός της ΕΕ.
Σε αυτό το πλαίσιο, η EASO συμμετείχε το 2014 στο ετήσιο
φόρουμ μετεγκατάστασης που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και επικαιροποίησε την έκθεση για την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μετεγκατάστασης από τη
Μάλτα εντός της ΕΕ (21).

(21) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EUREMA‑fact‑finding‑
report‑EASO11.pdf

3.2.3 Ειδική ομάδα «Μεσόγειος»
Τα αποτελέσματα της EASO σε σχέση με την ειδική
ομάδα «Μεσόγειος» για το 2014
Πιλοτικό σχέδιο για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με το φαινόμενο της διακίνησης στη διάρκεια της
διαδικασίας προσδιορισμού του ασύλου
6 πιλοτικά σχέδια σχετικά με την από κοινού
επεξεργασία
Η λεγόμενη ειδική ομάδα «Μεσόγειος» (ΕΟΜ) συστάθηκε αμέσως μετά την τραγωδία κοντά στις ακτές της
Λαμπεντούζα τον Οκτώβριο του 2013, όταν ένα σκάφος
ανατράπηκε παρασύροντας στον θάνατο περισσότερους
από 300 ανθρώπους. Με στόχο να εξετάσει συγκεκριμένες δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν σε σχέση
με το συγκεκριμένο πρόβλημα, η ΕΟΜ συγκέντρωσε γύρω
από το ίδιο τραπέζι εμπειρογνώμονες από όλα τα κράτη
μέλη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την EASO, τον Frontex,
την Ευρωπόλ, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (ΕΟΑΘ). Με βάση τις
συζητήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση
[COM(2013) 869 τελικό] (22) στις 4 Δεκεμβρίου 2013 και
σχέδιο δράσης. Η ΕΟΜ επεξεργάστηκε διάφορες γραμμές δράσης, συμπεριλαμβανομένων 8 δράσεων ειδικά
προορισμένων για την EASO.
Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που προβλέπεται στην
ανακοίνωση της Επιτροπής για την ειδική ομάδα «Μεσόγειος», η EASO σε συνεργασία με τον Frontex, την Ευρωπόλ και την EUROJUST εγκαινίασαν κοινό πιλοτικό σχέδιο

(22) http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013
DC0869&rid=1
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με στόχο να μάθουν περισσότερα για το φαινόμενο της
διακίνησης των ατόμων που ζητούν διεθνή προστασία.
Το πιλοτικό σχέδιο είχε ως στόχο τη συλλογή ανώνυμων δεδομένων από τις πληροφορίες που παρείχαν οι
αιτούντες διεθνή προστασία για τις διαδρομές που ακολούθησαν και τις συνθήκες που βίωσαν, στο πλαίσιο της
τυπικής διαδικασίας συνέντευξης. Στο πιλοτικό σχέδιο
συμμετείχαν δύο κράτη μέλη: η Ιταλία και η Μάλτα. Τα
αθροιστικά και ανωνυμοποιημένα δεδομένα που συνέλεξαν οι αντίστοιχες αρμόδιες εθνικές αρχές από αιτούντες οι οποίοι έφτασαν με το ίδιο σκάφος στην Ιταλία
και τη Μάλτα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2014
τέθηκαν στη διάθεση της EASO. Το βασικό συμπέρασμα
ήταν ότι η μεθοδολογία του κοινού πιλοτικού σχεδίου
διεύρυνε τις γνώσεις μας για το φαινόμενο της διακίνησης (ιδιαίτερα εντός της Ευρώπης) και δημιούργησε μια
συστηματική συλλογή δεδομένων η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς μακροπρόθεσμης στρατηγικής
ανάλυσης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει τη δυνατότητα να παράσχει περισσότερες και καλύτερες πληροφορίες για το φαινόμενο της διακίνησης. Ως επόμενο βήμα,
το 2015 η EASO θα προτείνει την υλοποίηση του πιλοτικού
σχεδίου σε 2 κράτη μέλη τα οποία δεν βρίσκονται στα
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ και την εκ νέου υλοποίηση του
στην Ιταλία και τη Μάλτα.
Στο πλαίσιο της ΕΟΜ, η EASO υλοποίησε επίσης 6 προκαταρκτικά πιλοτικά σχέδια από κοινού επεξεργασίας. Σκοπός των έργων αυτών ήταν η δοκιμή στοιχείων της ροής
εργασίας και των επιμέρους διαδικασιών στο πλαίσιο της
διαδικασίας ασύλου και της υποδοχής, τα οποία θα μπορούσαν να αναλαμβάνουν από κοινού τα κράτη μέλη και
να υποστηρίζουν οι ομάδες υποστήριξης επεξεργασίας
της EASO (εμπειρογνώμονες από την EASO και τα κράτη
μέλη) εντός των παραμέτρων του ενωσιακού κεκτημένου
στον τομέα του ασύλου. Τα πιλοτικά σχέδια αναπτύχθηκαν στους τομείς των ασυνόδευτων ανηλίκων, των ΠΧΚ,
του κανονισμού του Δουβλίνου, της καταχώρισης και
διαχείρισης υποθέσεων και της εκτίμησης τρωτότητας·
11 κράτη μέλη συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες από κοινού επεξεργασίας. Η ανάπτυξη μιας δεύτερης
γενιάς πιο σύνθετων δραστηριοτήτων από κοινού επεξεργασίας άρχισε στο τέλος του 2014 μετά την παρουσίαση
στο διοικητικό συμβούλιο της EASO των τεχνικών εκθέσεων σχετικά με τα προκαταρκτικά πιλοτικά σχέδια από
κοινού επεξεργασίας.
Τα αποτελέσματα των ολοκληρωμένων πιλοτικών σχεδίων από κοινού επεξεργασίας δείχνουν ότι υπάρχουν
πράγματι πτυχές της διαδικασίας ασύλου οι οποίες μπορούν να εκτελούνται από κοινού. Η ανάλυση των προκαταρκτικών πιλοτικών σχεδίων κατέληξε ότι η ιδέα της από
κοινού επεξεργασίας έχει προοπτικές παρά τα προβλήματά της, που απορρέουν κυρίως από την εθνική νομοθεσία. Αυτό υπογραμμίζει και πάλι την ανάγκη για πρόσθετα
και πιο διευρυμένα πιλοτικά σχέδια που θα καλύπτουν
μια σειρά διαδοχικών βημάτων της διαδικασίας ασύλου.
Μέσα από τα προκαταρκτικά πιλοτικά σχέδια, πολλοί
υπάλληλοι κρατών μελών βίωσαν ένα νέο επίπεδο εμπιστοσύνης όταν απέκτησαν πρόσβαση σε πραγματικές
υποθέσεις άλλων κρατών μελών. Η διαπίστωση ότι τελικά
οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ένας αρμόδιος για την εξέταση υποθέσεων ασύλου ή ένας υπεύθυνος λήψης αποφάσεων είναι από τη φύση τους ίδιες και

στα άλλα κράτη μέλη δημιούργησε ένα αίσθημα αλληλεγγύης σε ένα πολύ πρακτικό επίπεδο το οποίο πρέπει
να ενισχυθεί περισσότερο.

3.3 Υποστήριξη από την EASO
σε επείγουσες καταστάσεις
Το 2014 η EASO ανέπτυξε περαιτέρω τις δράσεις της για
την υποστήριξη των κρατών μελών που δέχονται ιδιαίτερες πιέσεις στο σύστημα ασύλου και υποδοχής τους,
κυρίως παρέχοντας υποστήριξη στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και ενισχύοντας την ικανότητα της EASO να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά σε επείγουσες
καταστάσεις.

3.3.1 Επιχειρησιακό σχέδιο για την Ελλάδα
Τα αποτελέσματα του επιχειρησιακού σχεδίου της
EASO για την Ελλάδα το 2014
Υλοποίηση της φάσης ΙΙ του επιχειρησιακού σχεδίου
για την Ελλάδα
11 ομάδες υποστήριξης ασύλου, 4 συνεδρίες εκπαίδευσης εκπαιδευτών, 4 επισκέψεις μελέτης
Προετοιμασία του σχεδίου ειδικής υποστήριξης για
την Ελλάδα
Η EASO παρέχει υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις
στην Ελλάδα από τον Απρίλιο του 2011. Με την υποστήριξη της EASO και άλλων ενδιαφερόμενων, η Ελλάδα
έκανε συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός σύγχρονου συστήματος ασύλου και υποδοχής για παροχή προστασίας σε όσους έχουν ανάγκη. Με
την Ελλάδα να έχει θεσπίσει διαδικασία ασύλου σε πρώτο
και δεύτερο βαθμό καθώς και ένα νέο σύστημα υποδοχής,
η EASO συνέχισε στη διάρκεια του 2014 να υποστηρίζει
την ανάπτυξη και εμπέδωση των ικανοτήτων μέσω άλλων
δραστηριοτήτων υποστήριξης. Η κατάρτιση στον τομέα
της υποδοχής, οι νέες διατάξεις του κανονισμού Δουβλίνο
ΙΙΙ, η υποστήριξη και ανάπτυξη ικανοτήτων με στόχο την
απορροφητικότητα κονδυλίων της ΕΕ και η ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών με άλλα κράτη μέλη βρίσκονταν
στον πυρήνα της υποστήριξης στο πλαίσιο της φάσης ΙΙ
του επιχειρησιακού σχεδίου της EASO για την Ελλάδα (23).
Η φάση ΙΙ του επιχειρησιακού σχεδίου ολοκληρώθηκε τον
Δεκέμβριο του 2014.
Έγινε αποστολή 11 ομάδων υποστήριξης για το άσυλο με
12 εμπειρογνώμονες από 9 κράτη μέλη, πραγματοποιήθηκαν 4 συνεδρίες εκπαίδευσης εκπαιδευτών τις οποίες
παρακολούθησαν Έλληνες αρμόδιοι για την εξέταση υποθέσεων ασύλου και διοργανώθηκαν 4 επισκέψεις μελέτης
σε διάφορα κράτη μέλη. Υλοποιήθηκαν συνολικά 7 μέτρα
του σχεδίου.
Τον Ιούλιο του 2014 η EASO διενήργησε ενδιάμεση αξιολόγηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου (24).
(23) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑OP‑II‑Greece.pdf
(24) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Interim‑Assessment‑
Greece.pdf
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Φωτογραφία 5: Υπογραφή του επιχειρησιακού σχεδίου της EASO για τη Βουλγαρία
Έχουν αρχίσει συζητήσεις ανάμεσα στην EASO και τις
αρμόδιες ελληνικές αρχές σχετικά με τη παράταση της
υποστήριξης και τον χαρακτήρα που θα έχει και μετά
το 2014.

3.3.2 Επιχειρησιακό σχέδιο για τη
Βουλγαρία
Τα αποτελέσματα του επιχειρησιακού σχεδίου για τη
Βουλγαρία το 2014
Υλοποίηση της φάσης Ι του επιχειρησιακού σχεδίου
για τη Βουλγαρία
Υλοποίηση 17 δραστηριοτήτων και αποστολή 59
εμπειρογνωμόνων
Προετοιμασία του σχεδίου ειδικής υποστήριξης για
τη Βουλγαρία
Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου της EASO για
τη Βουλγαρία (25), το οποίο υπογράφηκε στις 17 Οκτωβρίου 2013, η EASO παρείχε τεχνική και επιχειρησιακή
βοήθεια στη Βουλγαρία έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.
Το σχέδιο είχε ως στόχο να βοηθήσει τη Βουλγαρία να
αντεπεξέλθει στην αύξηση της εισροής, βελτιώνοντας και
ενισχύοντας παράλληλα το σύστημα ασύλου και υποδοχής της χώρας στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέσων του
ΚΕΣΑ.

τα κράτη μέλη και την EASO επισκέφθηκε τη Βουλγαρία
στις 17-21 Φεβρουαρίου 2014 για τη διενέργεια ενδιάμεσης αποτίμησης της υποστήριξης της EASO και, ακολούθως, δημοσίευσε σχετική έκθεση στις 26 Φεβρουαρίου 2014. Η έκθεση υπογράμμισε ότι η επιχειρησιακή
υποστήριξη της EASO προς τη Βουλγαρία συνέβαλε στην
επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων, όπως η βελτιστοποίηση και η επιτάχυνση της ροής εργασίας στη διαδικασία καταχώρισης και προσδιορισμού για τη χορήγηση
ασύλου. Η Βουλγαρία σημείωσε σημαντική πρόοδο όσον
αφορά την αύξηση της ικανότητας υποδοχής της (σε μια
συνολική δυναμικότητα 5 940 κλινών) και τη βελτίωση
των συνθηκών.
Τον Σεπτέμβριο του 2014, ομάδα εμπειρογνωμόνων από
κράτη μέλη με την υποστήριξη Βουλγάρων υπαλλήλων
και υπαλλήλων των EASO πραγματοποίησε την τελική
αξιολόγηση του επιχειρησιακού σχεδίου της EASO για τη
Βουλγαρία. Σκοπός ήταν η αξιολόγηση των επιδόσεων της
υποστήριξης της EASO (1 Νοεμβρίου 2013 — 30 Σεπτεμβρίου 2014), ιδιαίτερα στους τομείς της διαδικασίας καταχώρισης ασύλου, της διαδικασίας προσδιορισμού ασύλου
και της ικανότητας υποδοχής. Για την περαιτέρω βελτίωση
και αναβάθμιση των συστημάτων υποδοχής και ασύλου
της Βουλγαρίας, υπογράφηκε σχέδιο ειδικής υποστήριξης
της EASO (26) για τη Βουλγαρία στις 5 Δεκεμβρίου 2014. Το
σχέδιο έχει διάρκεια έως τα τέλη Ιουνίου 2016.

Τα μέτρα της EASO για την υποστήριξη της Βουλγαρίας
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: επιχειρησιακή υποστήριξη, θεσμική υποστήριξη και οριζόντια υποστήριξη. Μια
αποστολή υψηλού επιπέδου με εμπειρογνώμονες από

(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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3.3.3 Ετοιμότητα για υποστήριξη σε
επείγουσες καταστάσεις
Τα αποτελέσματα της EASO όσον αφορά την ετοιμότητα για υποστήριξη σε επείγουσες καταστάσεις
238 μέλη της δύναμης επέμβασης για το άσυλο (ΔΕΑ)
2 συναντήσεις των εθνικών σημείων επαφής της ΔΕΑ
6 θεματικά εργαστήρια πρακτικής συνεργασίας
Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας της
EASO να αντιδρά εγκαίρως σε επείγουσες καταστάσεις
και στα αιτήματα υποστήριξης των κρατών μελών, το 2014
καταβλήθηκαν σημαντικές προσπάθειες για την ενίσχυση
της λειτουργίας της δύναμης επέμβασης για το άσυλο
(ΔΕΑ). Η EASO ανανέωσε τη δεξαμενή εμπειρογνωμόνων,
η οποία αποτελείται από 238 εμπειρογνώμονες που διατίθενται από τα κράτη μέλη, διατήρησε ανοικτές γραμμές
επικοινωνίας με τα εθνικά σημεία επαφής (ΕΣΕ) της ΔΕΑ
για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις ομάδες υποστήριξης για το άσυλο και παρείχε συνεχή συνδρομή για
όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους όρους αποστολής
αυτών των ομάδων. Διοργανώθηκαν 2 συναντήσεις με τα
εθνικά σημεία επαφής της ΔΕΑ για τη συζήτηση διαφόρων
πτυχών και εργαλείων που σχετίζονται με την αποστολή
εμπειρογνωμόνων, όπως ένα φυλλάδιο για τη συμμετοχή
στην επιχειρησιακή υποστήριξη και ένας ενημερωτικός
φάκελος για επιλεγμένους εμπειρογνώμονες που θα
διανέμεται πριν από τις αποστολές. Συζητήθηκαν επίσης
περαιτέρω δραστηριότητες τις οποίες θα μπορούσε να
αναλάβει η EASO για την αύξηση της συμμετοχής των
εμπειρογνωμόνων της ΔΕΑ και συμφωνήθηκε τροποποίηση των χαρακτηριστικών της ΔΕΑ από την EASO. Άρχισε
η ανάπτυξη ενός συστήματος ανατροφοδότησης μεταξύ
EASO‑εθνικών αρχών.
Επιπλέον, διοργανώθηκαν θεματικά εργαστήρια πρακτικής συνεργασίας με αντικείμενο τον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης σε επείγουσες καταστάσεις, την από κοινού
επεξεργασία, την επιχειρησιακή επικοινωνία, τη χρηματοδότηση της ΕΕ και για την προετοιμασία έκθεσης της
EASO για τα συστήματα ΤΠΕ (τεχνολογίες πληροφορίας
και επικοινωνίας) προς υποστήριξη της διαδικασίας ασύλου, η οποία προγραμματίζεται για το 2015.

3.4 Υποστήριξη σε θέματα
πληροφοριών και ανάλυσης
από την EASO
Τα αποτελέσματα της υποστήριξης σε θέματα πληροφοριών και ανάλυσης από την EASO το 2014
Δημιουργία συστήματος ερωτήσεων της EASO
Σύστημα πληροφοριών και τεκμηρίωσης στο στάδιο
της ανάπτυξης
Ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην
ΕΕ το 2013
Στάδιο ΙΙ του ΣΕΠΕ
12 μηνιαίες εκθέσεις ανάλυσης τάσεων και 3 τριμηνιαίες εκθέσεις
7 ειδικές εκθέσεις
2 συναντήσεις της ομάδας παροχής στατιστικών
στοιχείων
Στο πλαίσιο της εντολής της, η EASO διαδραματίζει
κεντρικό ρόλο στη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή
συναφών πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση των
υποθέσεων ασύλου και την ικανότητα του συστήματος
ασύλου στις χώρες ΕΕ+. Ο προσδιορισμός των τάσεων και
η πρόβλεψη αναγκών για κράτη μέλη που θα μπορούσαν
να δεχθούν ιδιαίτερες πιέσεις είναι ζωτικής σημασίας για
την αποτελεσματική λειτουργία του ΚΕΣΑ.
Ο αναδιατυπωμένος κανονισμός του Δουβλίνου ΙΙΙ ανέθεσε νέες αρμοδιότητες στην EASO σε σχέση με την υποστήριξη σε θέματα πληροφοριών και ανάλυσης. Σύμφωνα
με το άρθρο 33 του κανονισμού, η EASO διαδραματίζει
κεντρικό ρόλο στον «μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης, ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων» στον τομέα
του ασύλου. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και
ετοιμότητας (ΣΕΠΕ) της EASO επιδιώκει να παράσχει μια
ακριβή εικόνα για τις τρέχουσες και τις πιθανές μελλοντικές ροές των αιτούντων διεθνή προστασία προς την ΕΕ και
για την ικανότητα των κρατών μελών να τις αντιμετωπίσουν σύμφωνα με το κεκτημένο στο τομέα του ασύλου.

3.4.1 Σύστημα πληροφοριών και
τεκμηρίωσης (ΣΠΤ)
Το 2014 η EASO άρχισε την ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και βάσης δεδομένων συνδυασμένου περιεχομένου —του συστήματος πληροφοριών και τεκμηρίωσης
(ΣΠΤ)— υπό μορφή εργαλείου ΤΠ το οποίο θα παρέχει
αναλυτική και επικαιροποιημένη επισκόπηση της πρακτικής λειτουργίας του ΚΕΣΑ. Το ΣΠΤ έρχεται να συμπληρώσει ένα κενό στην τεκμηρίωση για το άσυλο και την
υποδοχή όπως παρουσιάζεται σήμερα, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγάλο όγκο πληροφοριών από διαφορετικές
πηγές, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι εύκολα συγκρίσιμες ή προσβάσιμες.
Το ΣΠΤ προορίζεται να λειτουργεί ως μια βιβλιοθήκη με
δυνατότητα αναζήτησης η οποία θα παρέχει περιεκτικές επισκοπήσεις του τρόπου με τον οποίο εξελίσσεται
καθένα από τα βασικά στάδια της διαδικασίας ασύλου
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σε κάθε χώρα ΕΕ+. Τα βασικά αυτά στοιχεία είναι τα εξής:
πρόσβαση στη διαδικασία, αίτηση για διεθνή προστασία,
διαδικασίες Δουβλίνου, προσδιορισμός σε πρώτο βαθμό,
προσδιορισμός σε δεύτερο βαθμό, υποδοχή και κράτηση,
επιστροφή και περιεχόμενο της προστασίας / ενσωμάτωση. Σχεδιάζεται η δημιουργία δικτύου ΣΠΤ με εμπειρογνώμονες από τα κράτη μέλη για την έγκριση των πληροφοριών του ΣΠΤ και την επικαιροποίησή τους σε τακτική
βάση ώστε οι χρήστες να μπορούν να διαβουλεύονται, να
συγκρίνουν και να αναλύουν τις πρακτικές ασύλου ανά
την ΕΕ.
Το 2014 η EASO δημιούργησε μια πιλοτική εκδοχή του ΣΠΤ
και παρουσίασε την ιδέα στο διοικητικό συμβούλιο της
EASO και στην κοινωνία των πολιτών κατά την ολομέλεια
του συμβουλευτικού φόρουμ τον Δεκέμβριο του 2014.
Με στόχο να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες που
καταγράφονται από τα κράτη μέλη, τον Ιούλιο του 2014
η EASO δημιούργησε ένα σύστημα ερωτήσεων το οποίο
επιτρέπει στις χώρες ΕΕ+ να αναρτούν γραπτές ερωτήσεις
και να παίρνουν σε σύντομο διάστημα απαντήσεις σχετικά με πρακτικές πτυχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) και με άλλα θέματα που αφορούν
τις πολιτικές και τις πρακτικές ασύλου στην ΕΕ+. Στη διάρκεια της πιλοτικής φάσης του συστήματος ερωτήσεων της
EASO, η οποία είχε διάρκεια έξι μηνών, υπήρξαν αρκετές
ερωτήσεις, κάποιες από τις οποίες προέρχονταν από την
ίδια την Υπηρεσία. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω του συστήματος ερωτήσεων θα τροφοδοτήσουν το ΣΠΤ, προάγοντας εσωτερικές συνέργειες και μια
συνεκτική διαχείριση της γνώσης.

3.4.2 Ετήσια έκθεση για την κατάσταση
του ασύλου στην ΕΕ το 2013
Το 2014 η EASO δημοσίευσε ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ για το 2013 (27). Η έκθεση
παρουσίασε μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της κατάστασης του ασύλου στην ΕΕ εξετάζοντας τα αιτήματα διεθνούς προστασίας στην ΕΕ, αναλύοντας τα δεδομένα των
αιτήσεων και των αποφάσεων και εστιάζοντας σε ορισμένες από τις σημαντικότερες χώρες καταγωγής των αιτούντων διεθνή προστασία. Συγκεκριμένα, η έκθεση εστίασε
σε τρεις ροές ασύλου οι οποίες ανέδειξαν με ανάγλυφο
τρόπο τα πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά των αιτούντων άσυλο στην ΕΕ: Συρία, Ρωσική Ομοσπονδία και
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
Η έκθεση περιλάμβανε επίσης τις μείζονες εξελίξεις σε
σχέση με τις ενωσιακές/εθνικές πολιτικές, τις νομοθετικές αλλαγές και τη νομολογία. Συγκεκριμένα, το 2013
σηματοδότησε την έγκριση του κεκτημένου της ΕΕ στον
τομέα του ασύλου τον Ιούνιο, το οποίο περιλαμβάνει
την αναθεωρημένη οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής,
την αναθεωρημένη οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου,
τον αναθεωρημένο κανονισμό του Δουβλίνου και τον
αναθεωρημένο κανονισμό Eurodac, ολοκληρώνοντας τη
διαδικασία αξιολόγησης (δεδομένου ότι η αναθεωρημένη
οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου έχει εγκριθεί
από το 2011).
Στο πλαίσιο του κανονισμού 862/2007, η Eurostat
ήταν η βασική πηγή των στατιστικών δεδομένων που

(27) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑AR‑final1.pdf
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χρησιμοποιήθηκαν για την ετήσια έκθεση. Με στόχο
τη διασφάλιση δεδομένων υψηλής ποιότητας, η EASO
συνεργάζεται με τη Eurostat για τη συμμόρφωση, τις
υπομνήσεις και τη συνέπεια μεταξύ συνόλων δεδομένων που δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο. Τα δεδομένα
που συνέλεξε η EASO μέσω του συστήματος συλλογής
δεδομένων ΣΕΠΕ παρείχαν πρόσθετες πληροφορίες, οι
οποίες χρησιμοποιήθηκαν στην έκθεση προς υποστήριξη
της υπάρχουσας ανάλυσης και για διεύρυνση των στατιστικών αναφορών στις θεματικές ενότητες. Επιπλέον,
περίπου 40 ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων 28
κρατών μελών, της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και 15 οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών, προσκόμισαν στοιχεία για την
έκθεση.
Η ετήσια έκθεση εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της EASO στις 26 Μαΐου 2014 και παρουσιάστηκε στο
κοινό στις Βρυξέλλες στις 7 Ιουλίου στη διάρκεια διάσκεψης που ήταν ανοικτή στα κράτη μέλη και στην κοινωνία των πολιτών, με συμμετοχή περίπου 100 ατόμων. Με
στόχο την ευρύτερη διάχυσή της, η έκθεση μεταφράστηκε
σε 5 γλώσσες (EN, FR, ES, DE, IT).

3.4.3 Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης
και ετοιμότητας (ΣΕΠΕ)
Τον Μάρτιο του 2014 η EASO εγκαινίασε το στάδιο ΙΙ του
συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας. Η συλλογή δεδομένων ΣΕΠΕ εστιάζει στον πρώτο
βαθμό της διαδικασίας ασύλου και συλλέγει δεδομένα
στο πλαίσιο τεσσάρων δεικτών (αιτούντες, ανακληθείσες αιτήσεις, αποφάσεις και εκκρεμούσες υποθέσεις).
30 χώρες ΕΕ+ παρέχουν σε τακτική βάση δεδομένα για
τον αμέσως προηγούμενο μήνα εντός δύο εβδομάδων.
Η συλλογή δεδομένων ΣΕΠΕ αποτελεί σημαντικό επίτευγμα αν ληφθούν υπόψη οι διαφορές στις οργανωτικές ιδιαιτερότητες των εθνικών συστημάτων ασύλου και
οι μεγάλες αποκλίσεις στη συλλογή δεδομένων και στην
υποβολή εκθέσεων ανά την ΕΕ. Μετά την εισαγωγή των
δεικτών του σταδίου ΙΙ, η EASO κατάφερε να εισαγάγει
νέες πληροφορίες στα τακτικά αναλυτικά προϊόντα της
και να παρέχει επίκαιρη μηνιαία ανάλυση στις χώρες ΕΕ+
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με τη συμφωνημένη διαδικασία, η ανάπτυξη
του ΣΕΠΕ πρόκειται να προχωρήσει βήμα προς βήμα
σε στάδια. Τον Νοέμβριο του 2014, η EASO διενήργησε
έρευνα μεταξύ των μελών της ομάδας παροχής στατιστικών στοιχείων (ΟΠΣΣ) σχετικά με πιθανούς πρόσθετους
δείκτες και κατανομές προκειμένου να συμπεριληφθούν
στην επόμενη φάση συλλογής δεδομένων —το στάδιο ΙΙΙ.
Με βάση την έρευνα, προσδιορίστηκαν πιθανοί δείκτες
σχετικά με την πρόσβαση στη διαδικασία, την υποδοχή,
τον κανονισμό του Δουβλίνου και την επιστροφή οι οποίοι
συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τον Δεκέμβριο.
Το 2014 η EASO δημοσίευσε 12 μηνιαίες εκθέσεις ανάλυσης τάσεων, 3 τριμηνιαίες εκθέσεις (28) και 7 ειδικές
εκθέσεις (π.χ. σημειώματα έγκαιρης προειδοποίησης,
(28) https://easo.europa.eu/asylum‑trends‑analysis/quarterly‑report/

επικαιροποιήσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων). Ενώ τα
έγγραφα αυτά ήταν περιορισμένης διάχυσης εντός της
ΕΕ και απευθύνονταν στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, η EASO δημοσίευσε επίσης 10 άρθρα στο ενημερωτικό της δελτίο, «Οι τελευταίες τάσεις στον τομέα του
ασύλου» (Latest Asylum Trends), ένα δημόσιο έγγραφο
ευρείας κυκλοφορίας.
Διοργανώθηκαν διάφορες συναντήσεις με μέλη της
ΟΠΣΣ, με τη συμβουλευτική ομάδα για το Δουβλίνο και
με θεσμικούς εταίρους εντός της ΕΕ για την ΟΠΣΣ. Επίσης, η EASO συμμετείχε στην ομάδα εργασίας για τις
στατιστικές μετανάστευσης της Eurostat και ενίσχυσε τη
συνεργασία της με άλλους οργανισμούς του τομέα ΔΕΥ,
ιδιαίτερα τον Frontex και τον eu‑LISA, με στόχο την ανταλλαγή δεδομένων και στατιστικών αναλύσεων. Το 2014,
ενισχύθηκε η συνεργασία της EASO με τον Frontex στον
τομέα του μερισμού δεδομένων και της κοινής ανάλυσης. Ως αποτέλεσμα, οι δύο οργανισμοί ανταλλάσσουν
πλέον τις μηνιαίες αναλύσεις τάσεών τους και πραγματοποιούν εβδομαδιαίες τηλεοπτικές συνεδριάσεις για την
ανταλλαγή συναφών πληροφοριών σχετικά με τις μικτές
μεταναστευτικές ροές προς την ΕΕ. Η συνεργασία συνεχίστηκε στον τομέα του μηχανισμού παρακολούθησης
της κατάστασης μετά την ελευθέρωση του καθεστώτος
θεωρήσεων, με τη συμβολή της EASO στην ετήσια εκτίμηση κινδύνων του Frontex και στην ετήσια έκθεση για την
κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ, καθώς και σε μια σειρά
ειδικών κοινών εκθέσεων με αντικείμενο τρίτες χώρες τις
οποίες ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της EASO, η Υπηρεσία
παρείχε τεχνική υποστήριξη στον τομέα της συλλογής
δεδομένων και της διαχείρισης δεδομένων στην Ιταλία,
τη Βουλγαρία και την Κύπρο.

3.5 Υποστήριξη της EASO προς
τρίτες χώρες
Τα αποτελέσματα της EASO όσον αφορά την υποστήριξη προς τρίτες χώρες
Αποτύπωση των κύκλων επανεγκατάστασης στην ΕΕ+
10 δραστηριότητες του έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης
(ENPI) με το Μαρόκο, την Τυνησία και την Ιορδανία
Δημιουργία του δικτύου εξωτερικής διάστασης
Η εσωτερική και η εξωτερική διάσταση στον τομέα της
μετανάστευσης και του ασύλου είναι στενά συνδεδεμένες. Η μετανάστευση και το άσυλο δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά χωρίς να λαμβάνεται
υπόψη η συνεργασία με τρίτες χώρες. Η υποστήριξη της
EASO προς τρίτες χώρες εντάσσεται στη στρατηγική εξωτερικής δράσης της EASO (29), η οποία είναι σύμφωνη με
τις γενικές πολιτικές και προτεραιότητες της ΕΕ στο τομέα
των εξωτερικών σχέσεων, ειδικότερα με τη συνολική

( 29 ) ht tps://easo.europa.eu/wp ‑ content/uploads/EA SO ‑Ex ternal‑
Action‑Strategy.pdf
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προσέγγιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας
(GAMM), την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) και τη
στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ.

3.5.1 Επανεγκατάσταση
Στον τομέα της επανεγκατάστασης, η EASO έχει ως στόχο
να διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο στην ανταλλαγή
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και σε στενή συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
και τον ΔΟΜ. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, η EASO ολοκλήρωσε το 2014 την αποτύπωση των κύκλων μετεγκατάστασης στις χώρες ΕΕ+ και τα αποτελέσματα συζητήθηκαν
σε συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο
ως μέρος των δραστηριοτήτων εξωτερικής διάστασης της
EASO.
H EASO συμμετείχε ενεργά σε 2 συναντήσεις της βασικής
ομάδας για τη Συρία, στην ετήσια τριμερή διάσκεψη για
την επανεγκατάσταση (ATRC) και στην ομάδα εργασίας,
στη συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής για την Ερυθραία και στο ετήσιο φόρουμ για την επανεγκατάσταση
και τη μετεγκατάσταση που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Έγινε επεξεργασία 3 σεναρίων για ένα πιλοτικό
σχέδιο της EASO σχετικά με την αποστολή εμπειρογνωμόνων επανεγκατάστασης από την ΕΕ για την προσφυγική
κρίση της Συρίας.

3.5.2 Εξωτερική διάσταση και ανάπτυξη
ικανοτήτων σε τρίτες χώρες
Οι εργασίες της EASO για την υλοποίηση της εξωτερικής
διάστασης του ΚΕΣΑ συντονίζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωτερικής δράσης της EASO. Στο πλαίσιο αυτής
της στρατηγικής, η EASO συμμετείχε σε έργο χρηματοδοτούμενο από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας και
εταιρικής σχέσης (ENPI) σχετικό με τη συμμετοχή της Ιορδανίας στο έργο της EASO, καθώς και τη συμμετοχή της
Τυνησίας και του Μαρόκου στο έργο της EASO και του
Frontex. Η υλοποίηση άρχισε την 1η Μαρτίου 2014 και
θα διαρκέσει 18 μήνες. Το έργο συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας, των επιχειρήσεων και
των δραστηριοτήτων της EASO και του Frontex και στον
ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αξιολογεί και προσδιορίζει τις ανάγκες τεχνικής βοήθειας της
Ιορδανίας, του Μαρόκου και της Τυνησίας και την καταλληλότητα των εργαλείων της EASO και του Frontex για την
πιθανή προσαρμογή τους. Οι ομάδες στόχοι των δραστηριοτήτων του έργου είναι οι αρχές διαχείρισης ασύλου και
συνόρων, τόσο εκείνες που έχουν επιχειρησιακές ευθύνες
(όπως τα Υπουργεία Εξωτερικών, τα Υπουργεία Εσωτερικών και τα Υπουργεία Δικαιοσύνης) όσο και εκείνες που
επιτελούν δραστηριότητες υποστήριξης (όπως η ανταλλαγή πληροφοριών, η ανάπτυξη ικανοτήτων, η διεθνής
συνεργασία και οι νομικές δραστηριότητες).
Το έργο ENPI αποτελεί την πρώτη πρωτοβουλία μέσω της
οποίας η EASO εμπλέκεται στην Εξωτερική Διάσταση του
Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Είναι κάτι που
αφορά χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει εταιρική
σχέση για κινητικότητα. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες
επισκέψεις στην Ιορδανία, το Μαρόκο και την Τυνησία

τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Ιούνιο του 2014 αντίστοιχα, στις οποίες οι εκπρόσωποι της EASO συνάντησαν τους συναφείς ενδιαφερόμενους και αρχές. Συνολικά,
το 2014 υλοποιήθηκαν 10 δραστηριότητες του έργου
ENPI, συμπεριλαμβανομένων 2 επισκέψεων μελέτης για
Τυνήσιους και Ιορδανούς υπαλλήλους στη Σουηδία, την
Αυστρία και την Τσεχική Δημοκρατία και 2 θεματικών
σεμιναρίων στο Μαρόκο με αντικείμενο τις εσπευσμένες
διαδικασίες στο πλαίσιο των διαδικασιών που ισχύουν
στα αεροδρόμια και στις εφέσεις. Υπάλληλοι από τις τρεις
χώρες στόχους συμμετείχαν στην περιφερειακή κατάρτιση της EASO τον Νοέμβριο του 2014 όπου παρουσιάστηκαν οι βασικές θεματικές ενότητες κατάρτισης «Υπαγωγή»
και «Εκτίμηση αποδεικτικών στοιχειών». Μια σειρά βασικών εκδόσεων της EASO και του Frontex, καθώς και μία
θεματική ενότητα της EASO μεταφράστηκαν στα γαλλικά
και στα αραβικά.
Επιπλέον, η EASO δημιούργησε το 2014 το δίκτυο εξωτερικής διάστασης για την ενσωμάτωση της επικοινωνίας
και την ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη, την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, τους συναφείς οργανισμούς του τομέα
ΔΕΥ και τους διεθνείς οργανισμούς. Τα μέλη του δικτύου
συμμετείχαν σε εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε τον
Νοέμβριο με επίκεντρο τα μέσα της EASO για την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων σε ενδιαφερόμενες
τρίτες χώρες. Ενισχύθηκε ο διάλογος μεταξύ των συναφών ενδιαφερομένων και συντονίστηκε η συνεισφορά
προτάσεων για την προετοιμασία προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και προστασίας στη Βόρεια Αφρική.
Η EASO διοργάνωσε επίσης, στο πλαίσιο της εντολής της
για την εξωτερική διάσταση, περιφερειακή κατάρτιση
στην Κωνσταντινούπολη τον Δεκέμβριο του 2014 όπου
παρουσιάστηκαν οι βασικές θεματικές ενότητες κατάρτισης «Υπαγωγή» και «Εκτίμηση αποδεικτικών στοιχειών».
Οι καταρτίσεις είχαν ευρεία γεωγραφική συμμετοχή
μεταξύ άλλων από τις χώρες στόχευσης του έργου ENPI
αλλά και από τον Λίβανο, τα Δυτικά Βαλκάνια, την Τουρκία και την Ουκρανία. Τέλος, άρχισε η διενέργεια εκτιμήσεων αναγκών σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές
(π.χ. Δυτικά Βαλκάνια και περιοχή ΕΠΓ).
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4. Πλαίσιο και δίκτυο της EASO
4.1 Διοικητικό συμβούλιο
Το διοικητικό συμβούλιο της EASO το 2014 σε αριθμούς
Σύγκλιση 3 συνεδριάσεων του διοικητικού συμ
βουλίου
Έγκριση 5 εγγράφων προγραμματισμού
Το διοικητικό συμβούλιο είναι το διοικητικό και οργανωτικό όργανο της EASO. Το 2014 αποτελούνταν από
31 μέλη και παρατηρητές (ένα μέλος από κάθε κράτος
μέλος, εκτός από τη Δανία η οποία καλείται να παραστεί
ως παρατηρητής, δύο μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και ένα μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες). Επίσης εκπρόσωποι των συνδεδεμένων χωρών (Ισλανδία,
Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία) κλήθηκαν να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
ως παρατηρητές. Ο Frontex κλήθηκε επίσης επανειλημμένα να συμμετάσχει στα συναφή με τις δραστηριότητές του θέματα των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, ειδικά όσον αφορά την κατάσταση του ασύλου
στην ΕΕ και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και
ετοιμότητας.
Πραγματοποιήθηκαν 3 συνεδριάσεις του διοικητικού
συμβουλίου τον Μάιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο
του 2014. Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ απευθύνθηκε στο
διοικητικό συμβούλιο στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Στη διάρκεια του 2014, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε
τα ακόλουθα έγγραφα και αποφάσεις:
— το πολυετές πρόγραμμα εργασίας (ΠΠΕ) 2016-2018·
— το πρόγραμμα εργασίας 2015·
— το πολυετές σχέδιο για την πολιτική στελέχωσης
2016-2018·
— τον προϋπολογισμό της EASO για το 2015·
— την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της EASO για το
2013·

Φωτογραφία 6: Το διοικητικό συμβούλιο της EASO

— την ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην
ΕΕ το 2013·
— την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αριθ. 21,
της 26ης Μαΐου 2014, για τα δίδακτρα των παιδιών που
φοιτούν σε ιδιωτικά/διεθνή σχολεία στη Μάλτα και τη
συμβολή της EASO για την υποστήριξη της ένταξής τους
στο τοπικό περιβάλλον·
— την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αριθ. 22, της
26ης Ιουνίου 2014, για την έγκριση γνωμοδότησης επί των
οριστικών λογαριασμών της EASO για το 2013·
— την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αριθ. 23
της 1ης Δεκεμβρίου 2014 με την οποία εγκρίνονται οι
εκετελεστικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης.
Το 2014 η EASO κατέβαλε ιδιαίτερες προσπάθειες για
την προαγωγή της γόνιμης και εποικοδομητικής συζήτησης στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.
Η EASO διοργάνωσε συναντήσεις παραγωγής ιδεών
(brainstorming) με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για
την πρακτική διαχείριση του ΚΕΣΑ.
Το διοικητικό συμβούλιο ήταν παραλήπτης τακτικών ενημερώσεων σχετικά με την κατάσταση του ασύλου στην
ΕΕ+. Οι τάσεις, οι προκλήσεις και οι βέλτιστες πρακτικές
συζητήθηκαν μεταξύ των κρατών και των εκπροσώπων.
Το διοικητικό συμβούλιο συζήτησε για την πρόοδο της
υλοποίησης των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της ειδικής
ομάδας «Μεσόγειος» και των μέτρων υποστήριξης της
EASO προς τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την
Κύπρο. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην κατάρτιση και την
επαγγελματική ανάπτυξη, στις διαδικασίες που αφορούν
την ποιότητα και στις ΠΧΚ και την ανάπτυξη της δικτυακής
πύλης ΠΧΚ. Όσον αφορά το ΣΕΠΕ, το διοικητικό συμβούλιο
συζήτησε την υλοποίηση του σταδίου ΙΙ της διαδικασίας
και παρέλαβε τις μηνιαίες και τριμηνιαίες εκθέσεις για το
άσυλο. Τέλος, το διοικητικό συμβούλιο της EASO ενέκρινε
την επικοινωνιακή στρατηγική της EASO, διόρισε τα μέλη
της οργανωτικής επιτροπής για την εξωτερική αξιολόγηση
της EASO και είχε τακτική ενημέρωση για τη διαδικασία
αξιολόγησης.
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4.2 Συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο

για τη Βουλγαρία· επιπλέον, η EASO υπέβαλε στα όργανα
της ΕΕ τις προτάσεις της για τις πολυετείς κατευθυντήριες
γραμμές του τομέα ΔΕΥ.

Τα αποτελέσματα της EASO όσον αφορά τα όργανα
της ΕΕ το 2014
Τακτικές συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διοργάνωση 2 συναντήσεων υψηλού επιπέδου με το
Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
10 συναντήσεις με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
3 συνεδριάσεις της κοινής επιτροπής σχέσεων
Ως ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ, η EASO ενεργεί στο
πλαίσιο των πολιτικών και το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2014 η EASO υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο της ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, μεταξύ άλλων, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας
της, την ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου
στην ΕΕ, την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της, τους
οριστικούς λογαριασμούς της και μια έκθεση αποτίμησης

UNHCR

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματοποιήθηκαν τακτικές διμερείς συναντήσεις μεταξύ της EASO
και της Επιτροπής σε διάφορα επίπεδα. Η οργανωμένη
συνεργασία με την Επιτροπή συνεχίστηκε στο πλαίσιο της
ιδιότητας της τελευταίας ως επίσημου μέλους του διοικητικού συμβουλίου της EASO. Η Επίτροπος Εσωτερικών
Υποθέσεων, κ. Cecilia Malmström, επισκέφθηκε την EASO
τον Σεπτέμβριο προκειμένου να συζητήσει τα επιτεύγματα της EASO και την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην
υλοποίηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου,
καθώς και τις τελευταίες τάσεις στον τομέα του ασύλου.
Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι σχέσεις ανάμεσα στην EASO
και στη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων. Η EASO συνεργάστηκε στενά με τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στον διοικητικό τομέα και σε ζητήματα πολιτικής και επιχειρησιακά θέματα. Επιπροσθέτως, η EASO συνεργάστηκε στενά
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διοργάνωση κοινών και
διαδοχικών συναντήσεων με τις επιτροπές σχέσεων για
την οδηγία για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου, την οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου και τον κανονισμό του
Δουβλίνου.
Επιπλέον, η EASO συντόνισε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ)
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τις διαδικασίες για τη σύνταξη των αντίστοιχων ετήσιων εκθέσεων για το άσυλο. Το 2014 η EASO συμμετείχε
τακτικά στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
του ΕΔΜ και στις συναντήσεις των εθνικών σημείων επαφής (ΕΣΕ).
Το 2014 η EASO ενίσχυσε επίσης τη συνεργασία της με
άλλες ΓΔ και υπηρεσίες της Επιτροπής, όπως η ΓΔ Ανάπτυξης και Συνεργασίας‑EuropeAid (DG Devco) και το ΚΕΣΑ
για την ανάπτυξη της στρατηγικής εξωτερικής δράσης
της EASO και την υλοποίηση του έργου ENPI, καθώς και
η Eurostat για τη συλλογή δεδομένων για το άσυλο. Το
2014 προωθήθηκε επίσης η τακτική συνεργασία σε δημοσιονομικές και οικονομικές πτυχές καθώς και σε σχέση με
τους ανθρώπινους πόρους με τη ΓΔ Προϋπολογισμού και
τη ΓΔ Ανθρωπίνων Πόρων αντίστοιχα.
Όσον αφορά το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
η EASO συμμετείχε σε 4 συνεδριάσεις του συμβουλίου
υπουργών του τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων υπό την αιγίδα της ελληνικής και της ιταλικής προεδρίας και σε 6 συνεδριάσεις της Στρατηγικής Επιτροπής
για τη Μετανάστευση, τα Σύνορα και το Άσυλο (SCIFA).
Ειδικότερα, η EASO συνέβαλε στις συζητήσεις για την
κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ, με ιδιαίτερη εστίαση
στη Συρία και τη Μεσόγειο, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για
τις μεταναστευτικές πιέσεις, την από κοινού επεξεργασία
των αιτήσεων για διεθνή προστασία και τις δραστηριότητες στο πλαίσιο της ειδικής ομάδας «Μεσόγειος». Τέλος,
η EASO δέχθηκε επίσκεψη υψηλού επιπέδου από αντιπροσωπεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
επικεφαλής τον κ. Rafael Fernandez‑Pita, Γενικό Διευθυντή
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η EASO συμμετείχε σε συνεδριάσεις των επιτροπών Ελέγχου του
Προϋπολογισμού (CONT) και Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), παρέχοντας ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις τάσεις και την
ανάλυση και παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση για την
κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ και την ετήσια έκθεση
δραστηριοτήτων της EASO για το 2013. Επιπροσθέτως,
η EASO διοργάνωσε τον Ιούνιο ημερίδα ενημέρωσης της
EASO στις 19 Ιουνίου 2014 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
στις Βρυξέλλες παρέχοντας ενημερωτικό υλικό σχετικά
με τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας.

4.3 Συνεργασία με την Ύπατη
Αρμοστεία των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες
(UNHCR) και άλλους διεθνείς
οργανισμούς
Τα αποτελέσματα της συνεργασίας της EASO με την
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλους διεθνείς οργανισμούς το 2014
Συνάντηση υψηλού επιπέδου με την Ύπατη Αρμοστεία
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες
Διμερής συνάντηση με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ
για τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων
Τακτική συμμετοχή στις συνεδριάσεις των διακυβερνητικών διαβουλεύσεων για θέματα ασύλου, προσφύγων και μετανάστευσης (IGC) και της διάσκεψης των
γενικών διευθυντών των υπηρεσιών μετανάστευσης
(GDISC)
Στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, το 2014 η EASO
συνεργάστηκε στενά με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και με συναφείς
διεθνείς και διακυβερνητικούς οργανισμούς. Η EASO και
η UNHCR υπέγραψαν το 2013 συμφωνία συνεργασίας
η οποία άνοιξε τον δρόμο για ενισχυμένη συνεργασία σε
όλους τους τομείς που καλύπτει ο κανονισμός της EASO. Το
2014 η συνεργασία με την UNHCR κάλυπτε ειδικότερα τους
τομείς της κατάρτισης, των διαδικασιών σε σχέση με την
ποιότητα, των τάσεων και της ανάλυσης, των ασυνόδευτων
ανηλίκων, της επανεγκατάστασης, της εξωτερικής διάστασης του ΚΕΣΑ, της ειδικής υποστήριξης και της υποστήριξης
σε επείγουσες καταστάσεις. Τον Σεπτέμβριο 2014 διεξήχθη συνάντηση υψηλού επιπέδου με τον Ύπατο Αρμοστή
António Guterres και τον Αύγουστο 2014 η EASO φιλοξένησε εκδήλωση διαβούλευσης υψηλόβαθμων στελεχών.
Η UNHCR συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο της EASO
ως μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου και διαβίβαζε σε τακτική
βάση ενημερωτικά δελτία. Εξάλλου, το γραφείο μόνιμου
συνδέσμου της UNHCR με την EASO, το οποίο εδρεύει στη
Μάλτα, συμμετείχε ενεργά στις δραστηριότητες της EASO
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους παρακολουθώντας περισσότερες από 30 συναντήσεις και εργαστήρια.
Τον Δεκέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκε διμερής
συνάντηση ανάμεσα στον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για
τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων (UNSRM) κ.
Crépeau και την EASO επί τη ευκαιρία της επίσκεψής του
στη Μάλτα. Η EASO τον ενημέρωσε για το έργο της και
παρείχε επισκόπηση των πρόσφατων τάσεων και στατιστικών στοιχείων στον τομέα του ασύλου στην ΕΕ+.
Η EASO διατήρησε επίσης στενές επαφές με άλλους σχετικούς διεθνείς και διακυβερνητικούς οργανισμούς που
δραστηριοποιούνται στους τομείς του ασύλου, όπως
είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης, η διάσκεψη των γενικών διευθυντών των υπηρεσιών μετανάστευσης (GDISC),
η διακυβερνητική διαβούλευση για τη μετανάστευση
(IGC) και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ).
Όσον αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΔΟΜ,
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η EASO είχε τακτική ανταλλαγή απόψεων με τους δύο
οργανισμούς και συνέβαλε στο έργο τους. Όσον αφορά
την GDISC, η EASO συμμετείχε στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, σε διάφορα συνέδρια και εργαστήρια της GDISC, ενώ, βάσει της ανταλλαγής επιστολών με
την IGC, η EASO παρίστατο τακτικά σε πολλές ομάδες
εργασίας της IGC και ο εκτελεστικός διευθυντής συμμετείχε στη στρογγυλή τράπεζα της IGC.

4.4 Συνεργασία με τις
συνδεδεμένες χώρες
Τα αποτελέσματα της συνεργασίας της EASO με τις
συνδεδεμένες χώρες το 2014
Προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας για τη συμμετοχή της Νορβηγίας στην EASO
Η απόφαση 2014/301/ΕΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη σύναψη της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με
τις λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο εγκρίθηκε τον Μάιο του
2014. Στο διάστημα Αυγούστου‑Σεπτεμβρίου εκπρόσωποι
από τη Νορβηγία και την EASO συναντήθηκαν δύο φορές
στη Μάλτα και το Όσλο προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι πρακτικές λεπτομέρειες που συνδέονται με τη
συμφωνία, η οποία τέθηκε προσωρινά σε ισχύ από τον
Μάρτιο του 2014. Η οικονομική συνεισφορά της Νορβηγίας συμπεριλήφθηκε στον προϋπολογισμό της EASO και
νορβηγοί υπάλληλοι συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες της EASO.
Επίσης, εγκρίθηκε το Μάιο του 2014 η απόφαση
2014/344/EΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη σύναψη της ρύθμισης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν σχετικά με τις
λεπτομέρειες συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Υποστήριξης για το Άσυλο.
Οι συμφωνίες και τις άλλες συνδεδεμένες χώρες (Ισλανδία
και Ελβετία) άρχισαν το 2013 και βρίσκονται σε διάφορα
στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και επικύρωσης.

4.5 Συνεργασία με τους
οργανισμούς της ΕΕ
Η συνεργασία της EASO με τους οργανισμούς της ΕΕ
το 2014 σε αριθμούς
Διοργάνωση 3 συναντήσεων της ομάδας επαφής των
οργανισμών του τομέα ΔΕΥ
Οργάνωση συνάντησης των επικεφαλής των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ
Διοργάνωση συνάντησης των υπευθύνων τύπου και
των πολλαπλασιαστών επικοινωνίας ΔΕΥ
Υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας με τον eu‑LISA
Συμμετοχή σε 4 συναντήσεις του δικτύου προϊσταμένων διευθύνσεων και επικεφαλής οργανισμών της ΕΕ

Το 2014 η EASO ανέλαβε την προεδρία του δικτύου οργανισμών του τομέα ΔΕΥ. Στη διάρκεια του έτους, οι οργανισμοί του τομέα ΔΕΥ εστίασαν τις διμερείς και πολυμερείς
δραστηριότητές τους σε δύο κυρίως επίπεδα: τη στρατηγική και οριζόντια συνεργασία, αφενός, και την επιχειρησιακή συνεργασία αφετέρου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με
τη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων και τη ΓΔ Δικαιοσύνης ως ΓΔ
εταίρους) καθώς και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης (ΕΥΕΔ) είχαν μεγάλη συμβολή και ενεργή συμμετοχή στο έργο του δικτύου οργανισμών του τομέα ΔΕΥ.
Στη διάρκεια του 2014, οι οργανισμοί του τομέα ΔΕΥ διατήρησαν μόνιμες επίσημες και ανεπίσημες επαφές και
πραγματοποίησαν τακτικές συναντήσεις σε σχέση με τις
δραστηριότητές τους. Με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση
των γενικών διαύλων συνεργασίας και συντονισμού τους,
συγκλήθηκαν τρεις συναντήσεις της ομάδας επαφής ΔΕΥ
στην έδρα της EASO στη Μάλτα τον Ιανουάριο, τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο, ενώ τον Νοέμβριο ή EASO διοργάνωσε συνάντηση των επικεφαλής των οργανισμών του
τομέα ΔΕΥ. Σημαντικός αριθμός δραστηριοτήτων προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν σε όλη τη διάρκεια
του έτους στο πλαίσιο του δικτύου οργανισμών του τομέα
ΔΕΥ. Η EASO διοργάνωσε συνάντηση εμπειρογνωμόνων
με θέμα την εμπορία ανθρώπων, συνάντηση συντονισμού
για την κατάρτιση και συνάντηση των υπευθύνων τύπου
και των πολλαπλασιαστών επικοινωνίας ΔΕΥ με τη συμμετοχή των οργανισμών του τομέα ΔΕΥ.
Σε στρατηγικό επίπεδο, η EASO συνεργάστηκε στενά με το
δίκτυο οργανισμών του τομέα ΔΕΥ για την ανάπτυξη κοινού εγγράφου (30) στο οποίο προσδιορίζονται τα εγκάρσια
θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η συμβολή της διοργανικής συνεργασίας στην αποτελεσματική εφαρμογή των
κατευθυντήριων γραμμών για τον νομοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για τα προσεχή έτη στον τομέα ΔΕΥ,
και το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον
Ιούνιο του 2014. Η EASO συντόνισε την προετοιμασία της
τελικής έκθεσης των δραστηριοτήτων συνεργασίας των
οργανισμών του τομέα ΔΕΥ το 2014. Η έκθεση παρουσιάστηκε στη μόνιμη επιτροπή επιχειρησιακής συνεργασίας
σε θέματα Εσωτερικής Ασφάλειας (COSI) τον Δεκέμβριο
από τον Εκτελεστικό Διευθυντή της EASO και διαβιβάστηκε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η EASO και ο eu‑LISA υπέγραψαν στις 4 Νοεμβρίου 2014
συμφωνία συνεργασίας (31) για την ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών
Υποθέσεων.
Στο πλαίσιο του ευρύτερου δικτύου αποκεντρωμένων
οργανισμών της ΕΕ, η EASO συμμετείχε ενεργά στη διάρκεια του 2014 σε 4 συναντήσεις των προϊσταμένων διευθύνσεων και των επικεφαλής οργανισμών και υπέβαλε
προτάσεις σε διάφορες διαβουλεύσεις και έρευνες.

4.6 Συμβουλευτικό φόρουμ
(30) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/20141105-HoAgencies‑
Joint‑statement‑FINAL.pdf
(31) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Working‑arrangement‑E
ASO‑eu‑LISA.pdf
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Φωτογραφία 7: Ολομέλεια του συμβουλευτικού φόρουμ
Τα αποτελέσματα της EASO σε σχέση με το συμβουλευτικό φόρουμ το 2014
Δημιουργία 3 εστιασμένων ομάδων διαβούλευσης
Διαβούλευση με 70 οργανισμούς
Ολομέλεια διάρκειας 1,5 ημέρας στις Βρυξέλλες με
θεματική διάσκεψη
100 συνεισφορές από την κοινωνία των πολιτών
Διάσκεψη για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης
για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ το 2013
Η δράση της κοινωνίας των πολιτών στον τομέα του ασύλου χαρακτηρίζεται από την παρουσία σημαντικού αριθμού ενεργών και πολύμορφων οργανώσεων σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Οι
οργανώσεις αυτές, στις διάφορες μορφές και λειτουργίες
τους, διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη συζήτηση και
στην υλοποίηση της πολιτικής και των πρακτικών ασύλου
σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και συνέβαλαν στη στήριξη της δικαιοσύνης και της ορθότητας των διαδικασιών
ασύλου, κατά κύριο λόγο υποβάλλοντας ορισμένες υποθέσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η EASO
έχει αναπτύξει έναν αμφίδρομο διάλογο με την κοινωνία
των πολιτών παράλληλα με τις δραστηριότητές της σε όλη
τη διάρκεια του έτους. Το 2014 δημιουργήθηκαν 3 εστιασμένες ομάδες διαβούλευσης, ζητήθηκε η γνώμη περισσότερων από 70 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για
βασικά έγγραφα της EASO, όπως το πρόγραμμα εργασίας
2015, η ετήσια έκθεση για την κατάσταση του ασύλου στην
ΕΕ για το 2013, υλικό κατάρτισης, εργαλεία στον τομέα
της ποιότητας και εκθέσεις ΠΧΚ. Η ετήσια έκθεση δημοσιοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου στις Βρυξέλλες στη διάρκεια

διάσκεψης την οποία παρακολούθησαν περίπου 100 συμμετέχοντες από την κοινωνία των πολιτών. Τα μέλη του
συμβουλευτικού φόρουμ κλήθηκαν μέσω ανοικτής πρόσκλησης του εκτελεστικού διευθυντή η οποία δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο της EASO το 2014 να παράσχουν
πληροφορίες για δραστηριότητές τους σε όλη τη διάρκεια
της χρονιάς οι οποίες, κατά τη γνώμη τους, συνέβαλαν
στην υλοποίηση του ΚΕΣΑ σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό
ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η EASO έλαβε επίσης υπόψη όλες τις συναφείς συνεισφορές της κοινωνίας των πολιτών. Η EASO πραγματοποίησε τη
συνάντηση ολομέλειας του συμβουλευτικού φόρουμ (32)
τον Δεκέμβριο του 2014 στις Βρυξέλλες. Σκοπός της συνάντησης ήταν να εξεταστεί η εμπειρία της συνεργασίας με
την κοινωνία των πολιτών το προηγούμενο έτος, να προσδιοριστούν τα διδάγματα που αποκομίστηκαν και να επισημανθούν τομείς μελλοντικής συνεργασίας. Περισσότεροι
από 100 συμμετέχοντες παρακολούθησαν τη συνάντηση
του 2014 εκπροσωπώντας 60 διαφορετικές οργανώσεις.
Εκτός από τις συνήθεις εστιασμένες συζητήσεις σχετικά με
τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στους διάφορους
τομείς δραστηριότητας της EASO, η συνάντηση του 2014
περιλάμβανε θεματική διάσκεψη διάρκειας μίας ημέρας
με περισσότερους από 20 ομιλητές η οποία επικεντρώθηκε
στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, την ανταπόκριση των
κρατών μελών στη ροή αιτούντων άσυλο από την Ερυθραία,
τα διαφορετικά καθεστώτα προστασίας που χορηγούνται
στους Σύριους αιτούντες και τη χρήση του άρθρου 15 της
οδηγίας για τις ελάχιστες απαιτήσεις ασύλου (σχετικά με
την αναγνώριση προσώπου ως δικαιούχου επικουρικής
προστασίας). Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους από την πρωτοβουλία και ζήτησαν ενίσχυση της
συνεργασίας ανάμεσα στην EASO και την κοινωνία των
πολιτών.
(32) https://easo.europa.eu/easo‑consultative‑forum/report‑of‑the-4th‑con
sultative‑forum‑plenary‑meeting/
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5. Οργάνωση της EASO
5.1 Διαχείριση πόρων
Το 2014 προϊστάμενος της εσωτερικής οργανωτικής δομής
της EASO ήταν ο εκτελεστικός διευθυντής της ο οποίος
υποστηριζόταν άμεσα από το εκτελεστικό γραφείο, από
τους τέσσερεις προϊσταμένους των ακόλουθων μονάδων/
κέντρων, καθώς και από τον υπόλογο:
• Μονάδα Γενικών Υποθέσεων και Διοίκησης (ΜΓΥΔ)
• Κέντρο Πληροφόρησης, Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης
(ΚΠΤΑ)
• Κέντρο Επιχειρησιακής Υποστήριξης (ΚΕΥ)
• Κέντρο Κατάρτισης, Ποιότητας και Εμπειρογνωμοσύνης (ΚΚΠΕ)
Σε όλη τη διάρκεια του 2013, ο εκτελεστικός διευθυντής
και οι τέσσερις προϊστάμενοι μονάδας/κέντρου συγκαλούσαν εβδομαδιαίες συνεδριάσεις της ομάδας διοίκησης με σκοπό την παρακολούθηση της προόδου των δραστηριοτήτων και της οργάνωσης της EASO και τη συζήτηση
των προσεχών δραστηριοτήτων. Αυτές συμπληρώνονταν

από θεματικές συναντήσεις σε ανώτερο επίπεδο για
βασικά οριζόντια θέματα που άπτονται του περιεχομένου τα οποία έχουν αντίκτυπο στην Υπηρεσία.
Με την επιφύλαξη των αναλυτικών στοιχείων που παρέχονται στην ενοποιημένη ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων 2014, η κατάσταση όσον αφορά το προσωπικό και
τον προϋπολογισμό διαμορφωνόταν συνοπτικά ως εξής
για το 2014. Στα τέλη του 2014 η EASO είχε 79 υπαλλήλους, στους οποίους περιλαμβάνονταν 34 διοικητικοί
υπάλληλοι, 14 βοηθοί, 19 συμβασιούχοι υπάλληλοι και
12 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες. 23 υπηκοότητες κρατών μελών της ΕΕ εκπροσωπούνταν στην
EASO στο τέλος του 2014. Η EASO ολοκλήρωσε 25 διαδικασίες πρόσληψης ενώ αρκετοί διαγωνισμοί σε σχέση
με τον πίνακα προσωπικού του 2014 οριστικοποιήθηκαν
μόλις στις αρχές του επόμενου έτους. Όσον αφορά το
φύλο των υπαλλήλων, υπήρχαν 47 γυναίκες (59%) και 32
άνδρες υπάλληλοι (41%). Η επιτροπή προσωπικού της
EASO, η οποία εξελέγη τον Σεπτέμβριο του 2013, εκτέλεσε
κανονικά τα καθήκοντά της σύμφωνα με την εντολή της.
Το 2014 η EASO πραγματοποίησε την πρώτη ετήσια αξιολόγηση του προσωπικού. Η πρώτη έκθεση αξιολόγησης

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Μονάδα Γενικών
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Σχήμα 3: Το οργανόγραμμα της EASO
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Φωτογραφία 8: Η ημερίδα ενημέρωσης της EASO στο Βέλγιο
κάλυπτε κατ’ εξαίρεση το έτος 2012 μαζί με το 2013 για
τους υπαλλήλους που απασχολούνταν κανονικά στη
διάρκεια αυτών των ετών. Μετά την αξιολόγηση της
απόδοσης, η πρώτη ανακατάταξη θα λάβει χώρα το 2015
καθώς ορισμένοι από τους προσωρινούς και συμβασιούχους υπαλλήλους είχαν προσληφθεί από το δεύτερο
ήμισυ του 2011 και θα είναι, επομένως, επιλέξιμοι για
προώθηση σε ανώτερο βαθμό. Οι κανόνες και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται από την EASO είναι σύμφωνες
με τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης, συγκεκριμένα με τα άρθρα 43 και 45 και τα
άρθρα 15, 54 και 87 του CEOS.
Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε τον Μάιο του 2014
απόφαση για τη συμβολή της EASO στα σχολικά δίδακτρα των παιδιών που φοιτούν σε ιδιωτικά/διεθνή σχολεία στη Μάλτα και την υποστήριξη της ένταξής τους στο
τοπικό περιβάλλον. Η απόφαση προβλέπει τη χορήγηση
επαρκούς οικονομικής ενίσχυσης στους υπαλλήλους των
οποίων τα παιδιά φοιτούν σε αυτά τα σχολεία, συνεκτιμώντας την ανάπτυξη μιας βιώσιμης και ισόρροπης σχέσης ανάμεσα στην οικονομική ενίσχυση για τα ετήσια
σχολικά δίδακτρα και τις δαπάνες της Υπηρεσίας. Η EASO
οργάνωσε μέσα στο 2014 διάφορες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις για το προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων 8 θεματικών δραστηριοτήτων. Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών ήταν η ενημέρωση του προσωπικού της
EASO για σημαντικά θέματα και η καλλιέργεια ομαδικού
πνεύματος.
Όσον αφορά τον προϋπολογισμό και την εκτέλεσή του,
ο προϋπολογισμός της EASO για το 2014 ανήλθε σε περίπου 15,6 εκατομμύρια ευρώ σε πιστώσεις ανάληψης
υποχρεώσεων και πληρωμών, συμπεριλαμβανομένης
της χρηματοδότησης ειδικού προορισμού για το έργο
ENPI και της οικονομικής συνεισφοράς της Νορβηγίας.
Το 2014 διενεργήθηκαν ενδιάμεση αξιολόγηση και αξιολόγηση τέλους του έτους και εγκρίθηκαν 2 τροπολογίες
του προϋπολογισμού.

Η EASO παγίωσε περαιτέρω τις διαδικασίες σχεδιασμού,
παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σε σχέση με τις
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων. Υλοποίησε με επιτυχία
το πρόγραμμα σύναψης συμβάσεων για το 2014, υποστηρίζοντας τη διεξαγωγή 5 ανοικτών προσκλήσεων υποβολής προσφορών, 5 διαδικασιών υποβολής προσφορών
κάτω των 60 000 ευρώ, 83 διαδικασιών με διαπραγμάτευση κάτω των 15 000 ευρώ και 2 έκτακτων διαδικασιών
με διαπραγμάτευση. Συνολικά, δόθηκαν 2 200 συμβουλές σχετικά με τις προμήθειες ενώ παρεχόταν συνεχής
παρακολούθηση.
Επιπλέον, αναβαθμίστηκαν οι υποδομές ΤΠΕ με στόχο την
υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερα στον τομέα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης και ετοιμότητας,της κοινής πύλης ΠΧΚ και της διάχυσης πληροφοριών. Εκτελέστηκαν με επιτυχία 20 έργα
ΤΠΕ, εγκρίθηκε σχέδιο διακυβέρνησης της διαχείρισης
έργων και καταρτίστηκε η στρατηγική ΤΠΕ. Η τεχνική υποδομή ανάκτησης μετά από καταστροφή ολοκληρώθηκε
και προετοιμάστηκε για μεταφορά στον EU‑Lisa.
Σύμφωνα με τις συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού
Ελέγχου (IAS) και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου,
η EASO εφάρμοσε και ανέπτυξε περαιτέρω τους εσωτερικούς ελέγχους της σύμφωνα με τα πρότυπα εσωτερικού
ελέγχου που θεσπίστηκαν τον Νοέμβριο του 2012. Εκτός
από τον έλεγχο των ετήσιων λογαριασμών, το 2014 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (IAS) υπέβαλε έκθεση ελέγχου σχετικά με την επιχειρησιακή υποστήριξη της EASO
και εκπονήθηκε σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των
συστάσεων που περιλαμβάνονται στην έκθεση. Αναφορές στις σχετικές δραστηριότητες περιλαμβάνονται στην
ενότητα 1 του μέρους ΙΙ της παρούσας ετήσιας έκθεσης
δραστηριοτήτων.
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5.2 Εσωτερική και εξωτερική
επικοινωνία
Στον τομέα της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
η EASO κατέγραψε σημαντικά επιτεύγματα το 2014 με
στόχο την αύξηση της εμβέλειας και την ενίσχυση της
διάχυσης των πληροφοριών. Ως αποτέλεσμα, οι συνδρομητές του ενημερωτικού δελτίου αυξήθηκαν κατά 78 %,
η παρουσία της EASO στον Τύπο διπλασιάστηκε και οι
επισκέψεις στον δικτυακό τόπο της EASO αυξήθηκαν κατά
30 % σε σύγκριση με το 2013. Τον Ιούνιο του 2014 υιοθετήθηκε επικοινωνιακή στρατηγική από το διοικητικό συμβούλιο, εκδόθηκαν 20 δελτία τύπου και 10 εκδόσεις του
ενημερωτικού δελτίου της EASO, πραγματοποιήθηκαν 2
συνεντεύξεις τύπου και παραχωρήθηκαν 15 συνεντεύξεις. Η Υπηρεσία αποδελτίωνε δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου και παρακολουθούσε τον τύπο σε καθημερινή βάση. Η EASO διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τη
γραμματοθυρίδα πληροφόρησής της EASO λαμβάνοντας
περισσότερα από 600 αιτήματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Από τον Μάρτιο και μετά οι υπάλληλοι λάμβαναν σε εβδομαδιαία βάση σημείωμα ενημέρωσης για
την επόμενη εβδομάδα ενώ δημιουργήθηκε η πύλη στο
εσωτερικό δίκτυο. Δημιουργήθηκαν νέοι δίαυλοι επικοινωνίας με την αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Facebook και YouTube. Η EASO υπέγραψε το 2014 νέα
σύμβαση πλαίσιο για την αναβάθμιση, τη συντήρηση και
τη φιλοξενία του δικτυακού τόπου της για μια τετραετία.
Η EASO ενίσχυσε τη σχέση της με τα στρατηγικά μέλη
των συναφών οργανισμών ΜΜΕ. Επιπροσθέτως, διοργανώθηκε συνάντηση των πολλαπλασιαστών επικοινωνίας
ενώ στις 19 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε πανευρωπαϊκή
ημερίδα ενημέρωσης της EASO σε όλα τα κράτη μέλη
καθώς και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Το 2014 η EASO δημοσίευσε 34 εκδόσεις, στις οποίες
περιλαμβάνονται έγγραφα προβληματισμού, εκθέσεις,
υλικό κατάρτισης, εγχειρίδια, φυλλάδια σύμφωνα με την
οπτική ταυτότητά της. Ξεκίνησε η παραγωγή βίντεο της
EASO (33) η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2015. Επίσης, έγινε διανομή υλικού προώθησης.
Όσον αφορά τη διαχείριση εγγράφων, εγκρίθηκε το
χρονοδιάγραμμα ταξινόμησης και διατήρησης διοικητικών εγγράφων και εκπονήθηκε η πολιτική διαχείρισης
εγγράφων.
Παραλήφθηκαν 5 κοινοποιήσεις δυνάμει του άρθρου
25 του κανονισμού 45/2001 και υποβλήθηκαν 3 εκ των
προτέρων έλεγχοι στην Ευρωπαϊκή Αρχή Συντονισμού
Προστασίας Δεδομένων (EDPS) (άρθρο 27, κανονισμός
45/2001). Επικαιροποιήθηκαν ο κατάλογος πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και το μητρώο πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (άρθρο 26,
κανονισμός 45/2001). Εγκρίθηκε ο χάρτης καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
και πραγματοποιήθηκε η πρώτη εισαγωγική κατάρτιση
στην προστασία δεδομένων.

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

Εγκρίθηκε τον Ιούνιο η πολιτική ασφάλειας της EASO και
ολοκληρώθηκε η διαδικασία ασφάλειας για τον χειρισμό
των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΔΠΕΕ).

5.3 Εξωτερική αξιολόγηση της
EASO
Το άρθρο 46 του κανονισμού της EASO προβλέπει ότι
η EASO αναθέτει εξωτερικά τη διενέργεια ανεξάρτητης
εξωτερικής αξιολόγησης του έργου της. Γενικός σκοπός
αυτής της αξιολόγησης είναι η εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ, του αντίκτυπου, της αποδοτικότητας,
της αποτελεσματικότητας και των πρακτικών εργασίας
της EASO κατά την εκπλήρωση της εντολής της στα πρώτα
έτη λειτουργίας της, με σκοπό να συμβάλλει στην υλοποίηση του ΚΕΣΑ, συμπεριλαμβανομένης της νέας δέσμης
νομοθετικών μέτρων για το άσυλο. Η ανεξάρτητη αξιολόγηση θα καλύπτει την περίοδο Ιουνίου 2011-Ιουνίου 2014.
Το διοικητικό συμβούλιο της EASO όρισε δύο μέλη του
προκειμένου να συμμετάσχουν στη συντονιστική ομάδα
μαζί με δύο υπαλλήλους της EASO. Μετά την έγκριση των
όρων αναφοράς και την εφαρμογή της ισχύουσας διαδικασίας σύναψης συμβάσεων, η σύμβαση κατακυρώθηκε
τον Οκτώβριο του 2014 στην Ernst&Young.
Η εναρκτήρια συνάντηση για την αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στις 20 Οκτωβρίου 2014 και ο ανάδοχος παρέδωσε μια αρχική έκθεση τον Δεκέμβριο.
Η φάση της συλλογής δεδομένων άρχισε με τη συμμετοχική παρατήρηση της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου και της ολομέλειας του συμβουλευτικού φόρουμ
τον Δεκέμβριο και την εξέταση εγγράφων. Αναπτύχθηκαν μέθοδοι για τη συλλογή δεδομένων με στόχο την
διενέργεια έρευνας με τους βασικούς ενδιαφερόμενους
της EASO, τη διεξαγωγή ημιδομημένων συνεντεύξεων και
την ανάπτυξη εστιασμένων μελετών περίπτωσης. Η φάση
της συλλογής δεδομένων θα συνεχιστεί και κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2015. Η τελική έκθεση αναμένεται να παραδοθεί από τον ανάδοχο τον Ιούλιο του 2015.
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6. Παραρτήματα
6.1 Εκτέλεση προϋπολογισμού και οικονομική έκθεση
Πίνακας 1: Εκτέλεση πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων 2014
Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων
Τίτλος του
προϋπολογισμού

Πηγή
χρηματοδότησης

C1
C4
Τίτλος 1
C5
C8
R0
Σύνολο τίτλου 1
C1
C5
Τίτλος 2
C8
R0
Σύνολο τίτλου 2
C1
Τίτλος 3
C4
C8
Σύνολο τίτλου 3
Τίτλος 4
R0
Σύνολο τίτλου 4
Σύνολο πιστώσεων ανάληψης
υποχρεώσεων

Τρέχων
προϋπολογισμός

Τρέχουσα
εκτέλεση

Υπόλοιπο

Ποσοστό (%)

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
1 922 539,53
7 962 035,85
661 780,21
661 780,21

5 650 007,36
1 115,63
447,45
78 579,70
6 000,00
5 736 150,14
2 185 386,17
29 045,91
464 878,50
43 569,59
2 722 880,17
4 585 582,71
1 020,12
1 559 682,69
6 146 285,52
614 645,40
614 645,40

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

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 %

18 319 833,22

15 219 961,23

3 099 871,99

83,08 %
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Πίνακας 2: Εκτέλεση πιστώσεων πληρωμών 2014
Πιστώσεις πληρωμών
Τίτλος του
προϋπολογισμού

Πηγή χρηματοδότησης

C1
C4
Τίτλος 1
C5
C8
R0
Σύνολο τίτλου 1
C1
C5
Τίτλος 2
C8
R0
Σύνολο τίτλου 2
C1
Τίτλος 3
C4
Σύνολο τίτλου 3
Τίτλος 4
R0
Σύνολο τίτλου 4
Σύνολο πιστώσεων
πληρωμών

Τρέχων
προϋπολογισμός

Τρέχουσα εκτέλεση

Υπόλοιπο

Ποσοστό (%)

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 Κατανομή του προσωπικού της EASO στις 31 Δεκεμβρίου 2014
2014
Εγκρίθηκαν βάσει του
προϋπολογισμού της ΕΕ

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Υπάλληλοι

Έκτακτες θέσεις

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
1
0
0
1
4
4
8
9
3
7
37
0
0
0
0
0
0
0
2
6
1
5
14
51

AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Σύνολο AD
AST11
AST10
AST9
AST8
AST7
AST6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Σύνολο AST
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΕΕ

51
Εγκεκριμένοι
για το 2014

Σύνολο
Συμβασιούχοι
υπάλληλοι
FG IV
FG III
FG II
FG I
Σύνολο

Προσληφθέντες
μέχρι τις
31/12/2014
14

Εγκεκριμένοι
για το 2014

12
Προσληφθέντες
μέχρι τις
31/12/2014

8
8
3
2
21

(32) Συμπεριλαμβανομένων των επιστολών προσφοράς.
(33) Όπ.π.

7
8
2
2
19 (33)

Καλύφθηκαν στις 31/12/2014
Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

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
1
0
0
0
3
4
8
9
3
6
34
0
0
0
0
0
0
0
2
6
1
5
14
48 (32)

0

48
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Σύνολο προσωπικού κατά φύλο
(στοιχεία έως 31.12.2014)

31 (40 %)

47 (60 %)

Άνδρες

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

Γυναίκες
Κατανομή προσωπικού της EASO ανά εθνικότητα (στοιχεία έως 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 %
Ιθαγένεια

Ποσοστό

Κατανομή προσωπικού της EASO ανά εθνικότητα (στοιχεία έως 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 Δημοσιεύσεις της EASO το 2014
Τίτλος

Γλώσσα

10 εκδόσεις του ενημερωτικού δελτίου της EASO

EN

Επικοινωνιακό σχέδιο της EASO 2014

EN

Επικοινωνιακή στρατηγική της EASO 2014

EN

Πρόγραμμα εργασίας της EASO 2015

Επίσημες γλώσσες
της ΕΕ

Πολυετές πρόγραμμα εργασίας 2014-2016

EN

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της EASO για το 2013

Επίσημες γλώσσες
της ΕΕ

Έκθεση της EASO για την κατάσταση του ασύλου στην ΕΕ το 2013

EN, FR, ES, DE, IT

Ενημερωτικό φυλλάδιο για τους οργανισμούς του τομέα ΔΕΥ

EN

Στρατηγική εξωτερικής δράσης της EASO

EN

12 εκδόσεις της μηνιαίας έκθεσης ανάλυσης τάσεων

EN

Ενημερωτικό φυλλάδιο της EASO 2014

Επίσημες γλώσσες
της ΕΕ, αραβικά

4 τριμηνιαίες εκθέσεις για το άσυλο

EN

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EASO. Εγχειρίδιο για τη θεματική ενότητα του κοινού EN
ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της EASO

Επίσημες γλώσσες
της ΕΕ, αραβικά

Έκθεση αποτίμησης σχετικά με την κατάσταση στον τομέα του ασύλου στη Βουλγαρία

EN

Κοινή εκτίμηση σχετικά με την ετοιμότητα επιλεγμένων κρατών μελών της ΕΕ σε περίπτωση EN
πιθανής εισροής ανθρώπων από την Ουκρανία
Έκθεση σε σχέση με τον πίνακα ποιότητας: Δικαίωμα Συμμετοχής

EN

Εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων στους τομείς της μετανάστευσης και της ασφάλειας της EN
μελλοντικής απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων για τους υπηκόους της Γεωργίας
Μονόφυλλο φυλλάδιο της EASO

EN

Επιχειρησιακό σχέδιο της EASO για την Ελλάδα: Ενδιάμεση αξιολόγηση υλοποίησης

EN
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