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Santrumpų sąrašas
AEAJ
Europos administracinės teisės teisėjų asociacija
PPR
Prieglobsčio pagalbos rezervas
PPD
Prieglobsčio procedūrų direktyva
ATCR
Metinės trišalės konsultacijos dėl perkėlimo
PPG
Prieglobsčio paramos grupė
BEPS
Bendra Europos prieglobsčio sistema
CEPOL
Europos policijos koledžas
IKŠ
Informacija apie kilmės šalį
EASO
Europos prieglobsčio paramos biuras
EIGE
Europos lyčių lygybės institutas
EMCDDA
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
EMT
Europos migracijos tinklas
EKPP
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė
EPAP
Europos priėmimo agentūrų platforma
IPPS
Išankstinio perspėjimo ir parengties sistema
ES
Europos Sąjunga
„eu‑LISA“	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo
agentūra
Eurojustas
Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys
Europolas
Europos policijos biuras
FRA
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Frontex	
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų
valdymo agentūra
GDISC
Imigracijos tarnybų generalinių direktorių konferencija
SDTG
Statistinių duomenų teikimo grupė
IALN
Tarpagentūrinis teisės tinklas
IARLJ
Tarptautinė pabėgėlių teisės teisėjų asociacija
IDS
Informacijos ir dokumentacijos sistema
IGC
Tarpvyriausybinės konsultacijos migracijos, prieglobsčio ir pabėgėlių reikalų klausimais
TMO
Tarptautinė migracijos organizacija
TVR
Teisingumas ir vidaus reikalai
LGB
Lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys
DFP
Daugiametė finansinė programa
DPPP
Daugiametis personalo politikos planas
NKA
Nacionalinis kontaktinis asmuo
RPAP
Regioninės plėtros ir apsaugos programos
THB
Prekyba žmonėmis
UNHCR
Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras
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Įžanginis žodis
EASO bendrojoje metinėje ataskaitoje pristatomi
agentūros 2014 m. pasiekimai ir šiuo tikslu naudoti
ištekliai. Ataskaitos struktūra atitinka EASO 2014 m.
metinę darbo programą; ataskaitoje išsamiai
atsiskaitoma už pažangą, padarytą siekiant metinėje
darbo programoje nustatytų tikslų ir veiklos rodiklių.
Taip pat pateikiama svarbiausia informacija apie EASO
veiklos organizavimą, leidinius, žmogiškųjų ir finansinių
išteklių valdymą.
Bendroji metinė ataskaita – ji anksčiau vadinta metine
veiklos ataskaita – parengta pagal EASO reglamento
29 straipsnio 1 dalies c punktą; 2015 m. birželio 8 d.
ją patvirtino EASO administracinė valdyba. Bendroji
metinė ataskaita išsiunčiama Europos Parlamentui,
Tarybai, Komisijai, įskaitant Vidaus audito tarnybą, ir
Audito Rūmams ne vėliau kaip 2015 m. birželio 15 d.
Bendroji metinė ataskaita yra viešas dokumentas ir turi
būti išverčiama į visas oficialiąsias ES kalbas.
2015 m., po to, kai buvo paskelbtas 2014 m. gruodžio
16 d. Komunikatas dėl decentralizuotų agentūrų
programavimo dokumento gairių (C(2014) 9641),
EASO, laikydamasis finansiniame pagrindų reglamente
(47 straipsnyje) nustatytų naujųjų atskaitomybės

reikalavimų, taip pat parengė 2014 m. konsoliduotąją
metinę veiklos ataskaitą. Konsoliduotojoje metinėje
veiklos ataskaitoje pateikta vykdomojo direktoriaus
patikinimo deklaracija, kurioje pareikšta, kad ataskaitoje
pateikta informacija apie tai, ar veiklai skirtos lėšos
panaudotos pagal paskirtį ir laikantis patikimo
finansų valdymo principo, ir kad įdiegtomis kontrolės
procedūromis pakankamai garantuojamas operacijų
teisėtumas ir tvarkingumas, yra tikra ir teisinga;
į ataskaitą įtrauktos 2014 m. galutinės finansinės
ataskaitos, išsamios biudžeto ir finansų valdymo
ataskaitos, agentūros parengtos vidaus kontrolės
priemonės, per ataskaitinius metus atlikti vidaus ir išorės
auditai, taip pat informacija apie galimybę susipažinti su
dokumentais ir apie EASO leidinius.
EASO konsoliduotosios metinės veiklos ataskaitos
I dalis (Politikos laimėjimai) grindžiama bendrąja metine
ataskaita.
Konsoliduotoji metinė veiklos ataskaita kartu su EASO
administracinės valdybos vertinimu turi būti išsiunčiama
Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, įskaitant Vidaus
audito tarnybą, ir Audito Rūmams ne vėliau kaip 2015 m.
liepos 1 d.
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Santrauka
2014 m. įgyvendintą EASO veiklą galima suskirstyti
į penkias tikslines sritis: nuolatinė parama, specialioji
parama, neatidėliotina parama, parama informacijos ir
analizės srityje ir parama trečiosioms šalims.
Vykdydamas nuolatinės paramos veiklą EASO surengė
13 instruktorių rengimo kursų, keturis regioninius
mokymo kursus, parengė vieną naują ir atnaujino
keturis esamus modulius, parengė du mokymo vadovus
ir metinę mokymo ataskaitą, grindžiamą mokymo
baze, surengė metinį mokomąjį seminarą, du mokymo
nacionalinių kontaktinių asmenų susitikimus ir pradėjo
EASO mokymo sistemos sertifikavimo procesą.
EASO darbą, susijusį su prieglobsčio suteikimo procesais
ir sprendimų kokybe, sudarė teminis galimybių naudotis
procedūromis sisteminimas, specialiųjų poreikių turinčių
asmenų ir specialiųjų procedūrų nustatymas, asmeninių
pokalbių ir įrodymų vertinimo praktinių vadovų rengimas,
trys teminiai susitikimai, aštuoni darbo grupių posėdžiai ir
kokybės nacionalinių kontaktinių asmenų susitikimas. Be
to, EASO stiprino savo bendradarbiavimą su bendrosios
kompetencijos ir specializuotų teismų nariais: surengė
metinę konferenciją ir tris ekspertų susitikimus, taip
pat parengė praktinę priemonę pagal Priskyrimo prie
tarptautinės apsaugos gavėjų direktyvos 15 straipsnio
c punktą. Prekybos žmonėmis srityje EASO koordinavo
darbą, Teisingumo ir vidaus reikalų agentūroms rengiant
ataskaitą „Bendri veiksmai“, kurioje apžvelgta prekyba
žmonėmis 2012 m. spalio mėn.–2014 spalio mėn., ir
surengė vieną ekspertų susitikimą.
Surengta EASO praktinio bendradarbiavimo konferencija
nelydimų nepilnamečių klausimu ir 4 teminiai susitikimai,
taip pat pradėta rengti leidinį šeimos paieškų klausimu
ir vertinti leidinį „EASO amžiaus nustatymo praktika
Europoje“.
Informavimo apie kilmės šalį (IKŠ) srityje EASO toliau kūrė
IKŠ portalą, kuriuo naudojosi 580 aktyvių naudotojų,
sukūrė keturis naujus specialius IKŠ tinklus, skirtus Iranui,
Irakui, Rusijai ir Afganistanui, surengė 2 susitikimus
ir keturis mokymo kursus, skirtus nacionaliniams
bendro portalo administratoriams, du strateginius
IKŠ tinklo susitikimus ir 13 tam tikroms šalims skirtų
praktinių užsiėmimų ir seminarų. Be to, EASO parengė
dvi IKŠ ataskaitas (dėl Somalio ir Čečėnijos) ir leidinį
„Su internetiniais IKŠ moksliniais tyrimais susijusios
priemonės ir patarimai“.
Specialioji parama teikta Italijai – baigtas įgyvendinti
2014 m. pradėtas vykdyti specialiosios paramos
planas; nuo 2014 m. birželio mėn. specialioji parama
pradėta teikti Kiprui. EASO surengė kelis praktinio

bendradarbiavimo susitikimus paramos teikimo,
nenumatytų atvejų planavimo, perkėlimo ir priėmimo
priemonių klausimais.
Be to, EASO kartu su kitais suinteresuotaisiais subjektais
įgyvendino aštuonis veiksmus Viduržemio jūros
regiono specialios paskirties darbo grupėje, įskaitant
šešis bandomuosius bendro prieglobsčio prašymų
nagrinėjimo projektus ir bandomąjį su tarpininkavimo
tarptautinės apsaugos siekiantiems asmenims reiškiniu
susijusį projektą.
EASO teikė neatidėliotiną paramą Graikijai ir Bulgarijai –
baigė įgyvendinti atitinkamus veiklos planus. EASO
surengė du prieglobsčio pagalbos rezervo nacionalinių
kontaktinių asmenų susitikimus.
Paramos informacijos ir analizės srityje EASO
paskelbė savo 2013 m. metinę ataskaitą dėl padėties
ES prieglobsčio srityje, kuriai informaciją pateikė apie
40 suinteresuotųjų subjektų. EASO taip pat parengė
tris ketvirtines prieglobsčio ataskaitas, 12 mėnesinių
prieglobsčio ataskaitų ir septynis ad hoc ataskaitas.
Be to, EASO surengė du susitikimus su Statistinių
duomenų teikimo grupe (SDTG), visiškai įgyvendino
savo išankstinio perspėjimo ir parengties sistemos (IPPS)
II etapą ir parengė pasiūlymą dėl IPPS III etapo.
Paramos trečiosioms šalims srityje EASO toliau
įgyvendino savo išorės veiklos strategiją, pirmiausia
įgyvendindamas Europos kaimynystės ir partnerystės
priemonės (EKPP) projektą kartu su Jordanija, Tunisu ir
Maroku. EASO sukūrė Išorės veiklos tinklą ir surengė du
praktinio bendradarbiavimo susitikimus. EASO dalyvavo
2014 m. rugsėjo 25 d. vykusiame metiniame Perkėlimo
į ES ir Europos Sąjungoje forume; taip pat baigtas
perkėlimo ciklų nustatymas valstybėse narėse.
EASO veiklos organizavimo ir bendradarbiavimo su
suinteresuotaisiais subjektais srityje EASO surengė
tris administracinės valdybos posėdžius, pasirašė darbo
susitarimą su „eu‑LISA“, surengė 4-ąjį konsultacijų
forumo posėdį ir konsultavosi su pilietine visuomene
įvairiais klausimais. 2014 m. EASO pirmininkavo TVR
agentūrų tinklui, kuriame surengti tris kontaktinės
grupės susitikimai ir vieną TVR agentūrų vadovų
susitikimas. Rengti įvairūs aukšto lygio vizitai, įskaitant
JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro António
Guterreso ir už vidaus reikalus atsakingos Europos
Komisijos narės Cecilios Malmström priėmimą. EASO
stiprino savo vidaus ir išorės komunikacinę veiklą:
priimta komunikacijos strategija, reguliariai skelbti
pranešimai spaudai ir informaciniai biuleteniai,
o 2014 m. birželio 19 d. valstybėse narėse ir Europos
Parlamente surengta EASO informacinė diena. Galiausiai
EASO kartu su Europos Komisija surengė tris bendro
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kontaktinio komiteto posėdžius Priskyrimo direktyvos,
Dublino reglamento ir Prieglobsčio procedūrų direktyvos
klausimais. 2014 m. pradėtas EASO išorės vertinimas.
EASO 2014 m. pagrindiniai rezultatai
117 surengtų susitikimų ir praktinių seminarų
2 014 susitikimų ir praktinių seminarų dalyvių
Vienas naujas mokymo modulis
Keturi atnaujinti mokymo moduliai
100 iš pilietinės visuomenės gautų konsultacijų
Konsultuotasi su 70 pilietinės visuomenės
organizacijų
Visiškai įgyvendintas IPPS II etapas
Šeši bandomieji bendro prašymų nagrinėjimo
projektai ir vienas bandomasis informacijos apie
tarpininkavimo per prieglobsčio nustatymo procesą
rinkimo projektas
Keturi operatyvinės paramos planai
34 leidiniai
Trys aukšto lygio vizitai
Pirmininkavimas TVR agentūrų tinklui
Sudarytas darbo susitarimas su „eu‑LISA“
Trys kartu su Europos Komisija surengti bendro
kontaktinio komiteto posėdžiai
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1. Bendroji informacija. Svarbiausi 2014 m.
įvykiai
2014 m. kaip niekad padidėjęs tarptautinės apsaugos
ES+ šalyse prašymų skaičius išaugo iki iš viso 662 8251.
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1 diagrama. Ketverius metus iš eilės didėjantis
prieglobsčio prašytojų skaičius ES+ šalyse
2014 m. įvyko ir svarbių politikos lygmens įvykių
teisingumo ir vidaus reikalų srityje: išrinktas 8-asis
Europos Parlamentas ir paskirta nauja Europos Komisija.
Šiuo atžvilgiu EASO dėjo daug pastangų, siekdamas
keistis nuomonėmis, ir kartu su kitomis teisingumo
ir vidaus reikalų agentūromis koordinavo įrodymais
grindžiamos informacijos teikimą politinėms diskusijoms
ir sprendimų priėmimo procesui.
2014 m. pabaigoje baigėsi Stokholmo programos ir jos
veiksmų plano penkerių metų laikotarpis. Šiuo atžvilgiu
Europos Vadovų Taryba 2014 m. birželio mėn. susitikime
patvirtino ateinančių metų teisingumo ir vidaus reikalų
teisėkūros ir veiksmų planavimo strategines gaires2.
Rengiantis šiam susitikimui, Taryba ir ES paprašytos
apsvarstyti padėtį, o Komisija paraginta pateikti
konsultacijas. Per šį procesą Taryba ir ES surengė kelis
susitikimus, siekdamos aptarti TVR politikos ateitį. Be
to, 2014 m. kovo 11 d. Komisija priėmė du komunikatus
teisingumo ir vidaus reikalų tema: ES teisingumo
darbotvarkė 2020 m. Pasitikėjimo didinimas ir judumo
bei augimo skatinimas Sąjungoje (COM(2014) 144)3 ir
Kuriame atvirą ir saugią Europą (COM(2014) 154)4. Šiam
procesui skirtą informaciją EASO pateikė dokumente
„Visiškas BEPS įdiegimas. Teisės aktų įgyvendinimas“5.
Galiausiai 2014 m. kovo 4 d. Europos Parlamentas
patvirtino ataskaitą 6 dėl Stokholmo programos
laikotarpio vidurio peržiūros.
1

EASO 2014 m. metinė ataskaita dėl padėties ES prieglobsčio srityje.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ec/143478.pdf
2

3

http://ec.europa.eu/justice/effective-justice/files/com_2014_144_en.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basicdocuments/docs/an_open_and_secure_europe_-_making_it_happen_en.pdf
4

Naujausiose gairėse nurodyta, kad svarbiausias
prioritetas – nuosekliai perkelti į nacionalinę teisę,
veiksmingai įgyvendinti ir konsoliduoti priimtus teisės
aktus ir politikos priemones. Siekiant šio tikslo kuriama
patikima laisvės, teisingumo ir saugumo erdvė, nes visais
aspektais geriau valdoma migracija, užkertamas kelias
nusikaltimams ir terorizmui ir kovojama su jais, taip
pat gerinamas teisminis bendradarbiavimas Sąjungoje.
Naujai paskirtas Europos Komisijos pirmininkas
J.-C. Junckeris 2014 m. lapkričio mėn. už migraciją, vidaus
reikalus ir pilietiškumą atsakingam Komisijos nariui
(D. Avramopoului) skirtame įgaliojamajame rašte7 ragino
stiprinti EASO vaidmenį, taip pat visiškai įgyvendinti ir
naudoti bendrą Europos prieglobsčio sistemą.
ES institucijų nustatytais prioritetais atkreiptas dėmesys
į neatsiejamą atsakomybės ir solidarumo tarpusavio
ryšį prieglobsčio srityje. Šiuo atžvilgiu EASO yra svarbus
veikėjas, siekiantis aukštų bendrosios praktinės
veiklos standartų ir glaudesnio bendradarbiavimo, kad
būtų sudarytos vienodos sąlygos, kuriomis panašios
prieglobsčio bylos visoje Sąjungoje būtų nagrinėjamos
ir sprendimai jose priimami panašiai. Derinant praktinę
veiklą ir rengiant bendrus mokymo kursus bus didinamas
tarpusavio pasitikėjimas. Šiuo tikslu, visapusiškai
laikydamasis jam suteiktų įgaliojimų, EASO 2014 m. toliau
rengė bendrą mokymo programą, pritaikytą prie naujos
redakcijos prieglobsčio acquis, ir teikė operatyvinę
paramą ir pagalbą konkrečių nustatytų poreikių
turinčioms valstybių narių, pirmiausia Bulgarijos, Kipro,
Graikijos ir Italijos, prieglobsčio sistemoms. Be to, EASO
parengė bandomuosius bendro prieglobsčio prašymų
nagrinėjimo valstybėse narėse projektus, kuriuos
įgyvendinant galima sparčiau ir veiksmingiau nagrinėti
prieglobsčio prašymus, visapusiškai atsižvelgiant
į Europos Sąjungos ir taikomą nacionalinės teisės
sistemą. EASO toliau stiprino savo išankstinio perspėjimo
ir parengties sistemą, kurią taikant valstybėms narėms
teikiamos mėnesinės, ketvirtinės ir metinės tendencijų
analizės ataskaitos apie prieglobsčio padėtį Europos
Sąjungoje.
Vidaus veiklos organizavimo požiūriu 2014-ieji tebelaikyti
EASO kūrimo etapu; Europos prieglobsčio paramos
biurui turėjo įtakos biudžeto suvaržymai, dėl kurių šiek
tiek sumažinti pirmiau numatyti žmogiškieji ir biudžeto
ištekliai. 2014 m. EASO personalą sudarė 79 darbuotojai,
o biudžetas siekė 15 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų
asignavimų. 2014 m. pradėtas EASO išorės vertinimas;
jis turėtų būti baigtas iki 2015 m. liepos mėn.

ht tps://eas o.eur o p a.eu/w p ‑ c o ntent /up l o a d s/E A S O ‑ w r i t ten ‑
contribution‑in‑full1.pdf
5

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+REPORT+A7-2014-0153+0+DOC+PDF+V0//EN
6

http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_
mission_letters/avramopoulos_en.pdf
7
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JT vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras EASO administracinės valdybos posėdyje

2. EASO 2014 m. prioritetai
2014 m. EASO daugiausia siekė padėti valstybėms
narėms įgyvendinti penkis naujos redakcijos ES
prieglobsčio srities teisės aktus, kuriuose nustatyti
BEPS diegimo antrojo etapo pagrindai, t. y. Priskyrimo
direktyvą (Direktyvą 2011/95/ES), Trečiąjį Dublino
reglamentą (Reglamentą (ES) Nr. 604/2014), Priėmimo
sąlygų direktyvą (Direktyvą 2013/33/ES), Prieglobsčio
procedūrų direktyvą (Direktyvą 2014/32/ES) ir EURODAC
reglamentą (Reglamentą (ES) Nr. 603/2014). EASO atliko
svarbų vaidmenį padėdamas valstybėms narėms šiame
procese įvairiomis šiuo tikslu parengtomis priemonėmis.
Rengdamas šias priemones EASO, siekdamas užtikrinti
papildomumą ir išvengti dubliavimosi, atsižvelgė
į sukauptą geriausią patirtį ir praktinio bendradarbiavimo
priemones. Galiausiai 2014 m. EASO įgyvendino
Viduržemio jūros regiono specialios paskirties darbo
grupės numatytas priemones.

EASO 2014 m. prioritetai
Padėti valstybėms narėms įgyvendinti naujos
redakcijos prieglobsčio dokumentų rinkinį rengiant
mokymo kursus, praktinio bendradarbiavimo veiklą,
KŠI ir kokybės ataskaitas
Toliau kurti EASO išankstinio perspėjimo ir parengties
sistemą
Teikti operatyvinę paramą Graikijai, atsižvelgiant
į veiklos plano II etapą, taip pat specialiąją paramą
Italijai, Bulgarijai ir Kiprui
Įgyvendinti Viduržemio jūros regiono specialios
paskirties darbo grupės priemones
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3. EASO 2014 m. pasiekimai pagal veiklos sritį
3.1. Nuolatinė parama
Valstybėms narėms teikiama EASO nuolatine parama
siekiama padėti įgyvendinti BEPS ir gerinti prieglobsčio
suteikimo procesų ir sistemų kokybę. Teikiant šią
paramą siekiama, kad BEPS Europos Sąjungoje būtų
įgyvendinama nuosekliai ir kad būtų dalijamasi
bendromis žiniomis ir įgūdžiais, organizavimo būdais
ir procedūromis, informacija, ištekliais ir geriausia
patirtimi. EASO nuolatinę paramą sudaro:
• EASO mokymas;
• kokybės užtikrinimas;
• informavimas apie kilmės šalį;
• priėmimas;
• specialiosios programos, pvz., EASO bendradarbiavimas
su valstybių narių ir Europos bendrosios kompetencijos
ir specializuotais teismais, veikla, susijusi su
nelydimais nepilnamečiais, vertimo kalbų sąrašu ir
bendradarbiavimu prekybos žmonėmis prevencijos
srityje.

3.1.1. Mokymas
EASO 2014 m. mokymo rezultatai
179 dalyviai 13 Maltoje surengtų instruktorių
rengimo kursų
108 dalyviai keturiuose regioniniuose mokymo
kursuose, surengtuose įgyvendinant išorės veiklos
strategiją
2 533 dalyviai 179 surengtuose nacionaliniuose
mokymo kursuose
Vienas parengtas naujas mokymo modulis
Keturi atnaujinti moduliai
Trys išleisti vadovai (BEPS, įtraukties, pokalbio
rengimo metodikos)
Sertifikavimo sistemos kūrimas
Vykdydamas mokymo veiklą EASO 2014 m. rengė
bendruosius kokybės užtikrinimo mokymo kursus,
per kuriuos padėjo valstybėms narėms ugdyti savo
darbuotojų įgūdžius ir kompetenciją. Per EASO mokymo
kursus padėta nustatyti bendrą ES praktiką ir procedūras,
todėl prisidėta prie nuoseklaus BEPS įgyvendinimo.
Atsižvelgdamas į 2012 m. priimtą mokymo strategiją8,
EASO vykdė dvejopą veiklą: rengė reikiamą mokymo
medžiagą ir organizavo instruktorių rengimo sistema

8

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

grindžiamą mokymą. Į EASO mokymo programą 9
įtraukti svarbiausi prieglobsčio procedūrų aspektai; ją
sudaro 14 sąveikiųjų modulių – jiems taikoma mišriojo
mokymo metodika, pagal kurią derinamas e. mokymasis
internetu ir tiesioginės paskaitos. Vykdydamas mokymo
veiklą EASO glaudžiai bendradarbiauja su valstybių narių
ir asocijuotųjų šalių ekspertų grupe. EASO kartu su
tarptautinėmis ir pilietinės visuomenės organizacijomis
reguliariai rengia tikslines konsultacijas mokymo
medžiagos klausimais. Šiuo atžvilgiu itin svarbų darbą
atlieka EASO įsteigta mokymo priežiūros grupė, kurią
sudaro Europos Komisijos, UNHCR, tinklo Odisėjas ir
Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybos (angl. European
Council of Refugees and Exiles, ECRE) atstovai ir
kuriai tenka svarbus vaidmuo rengiant mokymus.
Be to, 2014 m. gegužės ir spalio mėn. įvyko mokymo
nacionalinių kontaktinių asmenų susitikimai, o 2014 m.
spalio mėn. surengtas metinis mokomasis seminaras.
2014 m. surengta 13 instruktorių rengimo kursų, per
kuriuos dėstyti šie moduliai: įtrauktis, pokalbiai su
vaikais, dokumentų rengimas ir sprendimų priėmimas,
įrodymų vertinimas, BEPS, pokalbio metodai,
pokalbiai su pažeidžiamais asmenimis, kilmės šalies
informacija, vadovams skirtas modulis, Trečiasis Dublino
reglamentas (dveji kursai), Prieglobsčio procedūrų
direktyva ir netaikymas. Instruktorių rengimo kursuose
dalyvavo 179 stažuotojai iš 23 valstybių narių (įskaitant
devynis dalyvavusius EASO darbuotojus); vidutinis jų
pasitenkinimo lygis siekė 80 proc. 2014 m. EASO pirmą
kartą, taip pat siekdamas paskatinti aktyvesnį dalyvavimą,
surengė regioninius mokymo kursus, per kuriuos derinti
įvairūs moduliai. Aštuoneri instruktorių rengimo kursai
surengti organizuojant ketverius regioninio mokymo
kursus Varšuvoje, Vienoje, Briuselyje (prancūzų kalba),
Romoje ir vienus kursus Stambule, įgyvendinant EASO
išorės veiklą. Šiuose kursuose dalyvavo 108 prieglobsčio
pareigūnai iš valstybių narių, Vakarų Balkanų šalių, taip
pat Jordanijos, Tuniso ir Maroko (EKPP šalių).
19 valstybių narių surengti 179 nacionaliniai mokymo
kursai, kuriuose mokyti 2 533 pareigūnai.
2014 m. dėta daug pastangų siekiant išplėsti EASO
mokymo programos taikymo galimybes; todėl
įvairūs moduliai išversti į daugiau kalbų ir paskelbti
e. mokymosi platformoje. Įtraukties modulis išverstas
į aštuonias kalbas, įrodymų vertinimo modulis – į tris
kalbas, pokalbio metodų modulis – į dvi kalbas, o BEPS
ir pokalbių su vaikais moduliai – į vieną kalbą. Atnaujinti
keturi moduliai ir parengtas vadovams skirtas modulis.

9

https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/BZ0413152LTC.pdf
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EASO instruktorių rengimo kursai

Be to, EASO pradėjo rengti priėmimo modulį ir toliau
rengė su lytimi, lytine tapatybe ir lytine orientacija
susijusį modulį; abu šie moduliai turėtų būti baigti rengti
2015 m.
Taip pat padaryta pažanga kuriant EASO mokymo
sertifikavimo sistemą. Siekiant pasirengti pereiti nuo
mokymosi tikslų prie mokymosi rezultatų ir kartu
atsižvelgti į šį pokytį visuose EASO mokymo programos
moduliuose, surengti susitikimai su Sektorių kvalifikacijų
sąrangos ekspertų taryba ir išorės konsultantais.
EASO paskelbė įtraukties, BEPS ir pokalbio metodų
vadovus ir parengė pokalbių su pažeidžiamais asmenimis
vadovą.
Šie mokymo vadovai rengti kaip pagalbinė priemonė,
skirta internetinius arba tiesioginius atitinkamo mokymo
modulio kursus baigusiems asmenims. Vadovais
gali remtis prieglobsčio srityje dirbantys specialistai
vykdydami kasdienę veiklą, nes juose apibendrinami
pagrindiniai mokymo medžiagos aspektai. Vadovai taip
pat padeda neprarasti per mokymo kursus įgytų žinių ir
gebėjimų. Kasdieniame darbe jie padės giliau apmąstyti
žinias ir ugdyti per mokymo kursus įgytus įgūdžius
ir gebėjimus. Galiausiai baigta rengti pirmoji metinė
mokymo ataskaita, grindžiama mokymo baze. Joje
pateikti pagrindiniai su EASO mokymo programa susiję
skaičiai ir surinkti EASO mokymo šalių informaciniai
lapai.

3.1.2. Kokybės užtikrinimas
EASO 2014 m. kokybės užtikrinimo rezultatai

Vieni kokybės matricos analizavimo kursai
Trys teminiai posėdžiai
Aštuoni darbo grupių posėdžiai
Trys pradėtos taikyti praktinio bendradarbiavimo
priemonės
Metinis kokybės nacionalinių kontaktinių
asmenų susitikimas
EASO darbu kokybės srityje siekiama laipsniškai nustatyti
kokybės užtikrinimo procesus ir procedūras visose
valstybėse narėse, taip pat toliau gerinti sprendimų dėl
prieglobsčio prašymų kokybę.
2012 m. paskelbta kokybės matrica per dvejus metus
siekiama aprėpti visas BEPS sritis. Vykdant šią veiklą
bus sukurta gerosios patirties, kokybės mechanizmų
ir praktinių priemonių, taip pat kokybės procesų ir
iniciatyvų duomenų bazė. Remdamasis šia matrica
EASO taip pat galės nustatyti valstybių narių paramos
poreikius. 2014 m. kokybės matricoje daugiausia
siekta išsiaiškinti svarbiausius prieglobsčio suteikimo
procedūrų etapo nustatymo, t. y. galimybės naudotis
procedūra ir specialiųjų procedūrų (prioritetų teikimo,
pagreitintų procedūrų, pasienio procedūrų, saugių
šalių, priimtinumo procedūrų, vėlesnių prašymų ir jų
atsiėmimo), aspektus. Kokybės matricos rezultatais taip
pat remtasi per kartu su Europos Komisijos surengtus
kontaktinio komiteto posėdžius. Netrukus po kontaktinio
komiteto posėdžio Prieglobsčio procedūrų direktyvos
klausimu surengtas posėdis kokybės tema.
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Analizuodamas kokybės matricą EASO toliau rengė nuo
2014 m. ES valstybėse narėse įgyvendintų projektų
ir iniciatyvų sąrašą. Šiuo sąrašu galima naudotis kaip
išsamia ir nuolatine projektų ir iniciatyvų, kuriomis
siekiama bendro tikslo – gerinti kokybę, duomenų
baze. Jis apima įvairius BEPS aspektus ir yra suskirstytas
pagal temas, įskaitant, pvz., procedūros kokybę,
nepilnamečius, informaciją apie kilmės šalį, priėmimo
sąlygas. Jis plėtojamas ir reguliariai naujinamas
atsižvelgiant į valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų
subjektų pateiktą informaciją.
2014 m. surengti trys teminiai susitikimai temomis
„Kokybė ir galimybė naudotis procedūra“, „Kokybė ir
specialiųjų poreikių turinčių asmenų nustatymas“ ir
„Kokybė ir specialiosios procedūros“. Be to, surengti
aštuoni darbo grupių posėdžiai, siekiant parengti
tris naujas praktines priemones, susijusias su asmeniniais
pokalbiais10, įrodymų vertinimu11 ir specialiųjų poreikių
turinčių asmenų nustatymu. Siekiant padėti rengti šias
priemones, taip pat įsteigta kokybės priežiūros grupė,
kurią sudaro Europos Komisija, UNHCR, ECRE ir ad hoc
nariai iš pilietinės visuomenės, atsižvelgiant į svarstomą
klausimą. Galiausiai gruodžio mėn. įvyko metinis už
kokybę atsakingų nacionalinių kontaktinių asmenų
susitikimas, kuriame dalyvavo 20 atstovų iš 18 valstybių
narių, UNHCR ir Europos Komisijos.

3.1.3. Informavimas apie kilmės šalį
EASO 2014 m. informavimo apie kilmės šalį rezultatai
115 dalyvių visuose 7 IKŠ tinkluose
Sukurti keturi nauji tinklai (skirti Iranui, Irakui, Rusijai
ir Afganistanui)
16 100 dokumentų ir IKŠ portale susietos penkios
nacionalinės duomenų bazės
580 IKŠ portalo naudotojų
Paskelbtos dvi IKŠ ataskaitos ir vienas praktinis
vadovas
Dirbdamas informavimo apie kilmės šalį (IKŠ) srityje
EASO siekia sukurti išsamią ES informavimo apie kilmės
šalį sistemą, darbo tinkle principu kartu su valstybėmis
narėmis ir Europos Komisija griežtindamas ir derindamas
standartus. Siekiant šio tikslo, 2014 m. toliau plėtotas
praėjusiais metais pradėtas taikyti EASO darbo IKŠ tinkle
principas: be 2013 m. sukurtų trys (Somaliui, Sirijai,
Pakistanui skirtų) tinklų, sukurti dar keturi nauji Irakui,
Iranui, Rusijos Federacijai ir Afganistanui skirti tinklai.
Šiuos septynis tinklus sudaro 115 dalyvių.

Be praktinio bendradarbiavimo konferencijos
Sirijos ir Irako klausimais, surengti trys praktinio
bendradarbiavimo seminarai Irako, Ukrainos ir Eritrėjos
klausimais. Kuriant EASO specialiuosius tinklus,
skatinama derinti valstybių narių politiką ir praktiką.
Dalijamasi informacija apie IKŠ poreikius ir rezultatus,
taip pat išvengiama pastangų dubliavimosi. Tinklai
taip pat dalyvauja bendrai vertinant pagrindinius IKŠ
šaltinius, aptaria konkrečias su prieglobsčiu susijusias
kilmės šalyse kylančias problemas ir sudaro sąlygas
bendrai vykdyti IKŠ veiklą ir bendrai atsakyti į IKŠ
užklausas. Išsamus IKŠ tinklų darbo vertinimas vyks
2015 m. 2014 m. EASO paskelbė dvi IKŠ ataskaitas
svarbiais statuso nustatymo Europos Sąjungoje
klausimais: ataskaitą Somalio pietų ir centrinis regionas.
Šalies apžvalga12 ir IKŠ ataskaitą Čečėnija. Moterys,
santuoka, skyrybos ir vaikų globa13 ; jos paskelbtos
2014 m. spalio mėn. Rengimo ir tarpusavio vertinimo
procesuose dalyvavo įvairių valstybių narių mokslininkai
ir ekspertai. 2015 m. pradėta ir baigta rengti dar viena
IKŠ ataskaita Afganistanas. Saugumo padėtis14.
IKŠ metodikos srityje 2014 m. kovo mėn. surengta
EASO konferencija internetinių IKŠ mokslinių tyrimų
klausimais, kurios metu kalbėję ekspertai pristatė naujas
informacijos apie kilmės šalį rinkimo, dalijimosi ja, jos
filtravimo ir pateikimo technologijas ir priemones.
Atsižvelgdamas į šią konferenciją, EASO 2014 m.
birželio mėn. paskelbė gaires „Su internetiniais IKŠ
moksliniais tyrimais susijusios priemonės ir patarimai“,
kuriose pateikta neišsami praktinių priemonių ir
internetu teikiamų galimybių, kuriomis IKŠ srityje
dirbantys mokslininkai gali naudotis ieškodami
reikiamos informacijos, apžvalga. Be to, 2014 m. EASO
pradėjo nagrinėti su pažeidžiamais asmenimis susijusių
IKŠ mokslinių tyrimų klausimus.
Surengtas praktinis seminaras IKŠ ir LGB (lesbiečių,
gėjų ir biseksualių asmenų) klausimais; per jį IKŠ
srityje dirbantiems mokslininkams, UNHCR ir pilietinių
organizacijų nariams suteikta galimybė aptarti su
terminais susijusius sunkumus ir pasidalyti patirtimi,
susijusia su informacijos apie LGB perdavimu ir
pateikimu, taip pat su mokslinių tyrimų praktika ir
kokybės užtikrinimo priemonėmis. Susitikimas pritraukė
25 dalyvius, iš jų – aštuonis pilietinės ir akademinės
visuomenės atstovus. Po šio praktinio seminaro įsteigta
IKŠ ir LGB darbo grupė, kuri turėtų parengti LGB padėties
kilmės šalyse mokslinius tyrimus atliekantiems IKŠ
ekspertams skirtą praktinį vadovą, įskaitant aiškinamąjį
žodynėlį, naudingų šaltinių sąrašus ir praktinius
kontrolinius sąrašus. Šis vadovas15 paskelbtas 2015 m.
12

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/COI-Report-Somalia.pdf

13

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/COI-Report-Chechnya.pdf

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

10

ht tps://easo.europa.eu/wp ‑ content/uploads/E A SO ‑Prac tical‑
Guide‑Personal‑Interview‑EN.pdf

14

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

15

11

h t t p s: //e a s o. e u r o p a .e u / w p ‑ c o n t e n t /u p l o a d s / R e s e a r c h i n g ‑
the‑situation‑of‑LGB‑in‑countries‑of‑origin‑FINAL-080515.pdf
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3 pav.

EASO praktinio bendradarbiavimo dėl Eritrėjos susitikimas

Vykdydamas su LGB susijusią veiklą, EASO kaip narys
dalyvavo patariamojoje grupėje, kuri Nyderlanduose,
Belgijoje ir Švedijoje įgyvendino UNICEF vadovaujamą su
IKŠ ir vaikais susijusį projektą. Įgyvendinant pranešimų
apie vaikus projektą, parengta konkrečiai vaikams skirta
šalių analizės metodika ir parengti įvairių kilmės šalių
pranešimai apie vaikus. Projektas bus baigtas įgyvendinti
2015 m.
EASO siekia persvarstyti ir 2015 m., atsižvelgdamas
į naujausią įvairių tipų EASO informavimo apie kilmės šalį
ataskaitų rengimo patirtį, atnaujinti 2012 m. paskelbtą
bendrąją EASO informavimo apie kilmės šalį ataskaitų
teikimo metodiką.
2014 m. EASO taip pat padarė didelę pažangą
naujindamas ir tobulindamas bendrą IKŠ portalą.
Europos Komisijos sukurtame ir 2012 m. Europos
prieglobsčio paramos biurui perduotame portale
prieglobsčio srities pareigūnai gali vienoje vietoje rasti
įvairią informaciją apie kilmės šalį. Portale, kuriuo
naudojasi 580 aktyvūs naudotojai, susieta 16 100 naujų
su IKŠ susijusių dokumentų. Portugalijos, Ispanijos,
Graikijos, Kipro, Bulgarijos, Italijos ir Slovėnijos

naudotojams ir nacionalinių portalų administratoriams
surengti 4 mokymo kursai. Taip pat surengtas IKŠ portalo
patariamosios grupės posėdis. Parengtas pasiūlymas
atnaujinti IKŠ portalą, siekiant pagerinti jo naudojimo
galimybes; šiam pasiūlymui 2014 m. gruodžio mėn.
pritarė EASO administracinė valdyba.
Valdymo lygmeniu 2014 m. balandžio ir lapkričio mėn.
surengtas strateginio tinklo, kurį sudaro visų ES+ šalių
IKŠ skyrių vadovai arba ekspertai, atsakingi už IKŠ,
susitikimas, per kurį pateikta strateginė ir grįžtamoji
informacija apie EASO IKŠ veiklą ir pasikeista su IKŠ
moksliniais tyrimais susijusia valdymo patirtimi.
Galiausiai operatyvinės paramos srityje EASO teikė su
IKŠ susijusią paramą Italijos nacionalinei prieglobsčio
komisijai, parengdamas su nacionaline IKŠ sistema
susijusį techninį tyrimą. Teikta konkreti analitinė parama:
struktūrizuoti esami duomenys ir pasiūlyti patikimos
informacijos įkėlimo kriterijai. Be to, EASO surengė
specialų mokymą Italijos teisminėms institucijoms IKŠ
mokslinių tyrimų standartų klausimais.
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3.1.4. EASO specialiosios programos

Prieš jas paskelbiant, taip pat konsultuotasi su EASO
konsultacijų forumu – jis pateikė penkias5 konsultacijas.

3.1.4.1. Bendradarbiavimas su bendrosios
kompetencijos ir specializuotų teismų nariais

Teikdamas operatyvinę paramą ypatingų sunkumų
patiriančioms valstybėms narėms, EASO taip pat rengė
ad hoc seminarus Italijos ir Bulgarijos teisminių institucijų
nariams.

EASO 2014 m. bendradarbiavimo su bendrosios
kompetencijos ir specializuotais tinklais rezultatai
Trys ekspertų susitikimai profesionalios medžiagos
rengimo tema
Metinė konferencija ir aukšto lygio praktinis
seminaras profesinio tobulėjimo mokymo
programos tema
Viena su Priskyrimo direktyvos 15 straipsnio
c punktu susijusi paramos priemonė
Siekdamas padėti visapusiškai ir darniai įgyvendinti
BEPS, EASO teikia paramą valstybių narių bendrosios
kompetencijos ir specializuotiems teismams: kartu su
jais rengia profesinio tobulėjimo medžiagą, skatina
Europos ir valstybių narių bendrosios kompetencijos
ir specializuotų teismų dialogą ir organizuoja Europos
ir valstybių narių bendrosios kompetencijos ir
specializuotiems teismams skirtus aukšto lygio praktinius
seminarus.
2014 m. EASO užtikrino aktyvesnį ES Teisingumo Teismo,
Europos Žmogaus Teisių Teismo, valstybių narių ir
asocijuotų jų šalių bendrosios kompetencijos
ir specializuotų teismų dalyvavimą rengiant bendrą požiūrį
į bendradarbiavimą su bendrosios kompetencijos ir
specializuotais teismais. Šiuo tikslu EASO priėmė profesinio
tobulėjimo medžiagos rengimo metodiką ir sustiprino savo
bendradarbiavimą su Tarptautinės pabėgėlių teisės teisėjų
asociacijos (angl. International Association of Refugee Law
Judges, IALRJ) ir Europos administracinės teisės teisėjų
asociacijos (angl. Association of European Administrative
Law Judges, AEAJ) atstovais. EASO taip pat stiprino ryšius
su UNHCR, FRA ir kitais svarbiais partneriais, pvz., Europos
teisėjų mokymo tinklu (ETMT). Maltoje surengti 3 ekspertų
susitikimai profesionalios su Priskyrimo direktyvos 15
straipsnio c punkto įgyvendinimu susijusios medžiagos
rengimo klausimais. Jie surengti papildant metinę
bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų
konferenciją. 2014 m. gruodžio mėn. EASO surengė antrąjį
aukšto lygio praktinį seminarą profesinio tobulėjimo
mokymo programos rengimo klausimais, kuriame
dalyvavo 32 bendrosios kompetencijos ir specializuotų
teismų atstovai. EASO baigė rengti dvi su Priskyrimo
direktyvos 15 straipsnio c punktu susijusias paramos
priemones: Priskyrimo direktyvos 15 straipsnio c punktas.
Teisminė analizė 16 ir Teisminio mokymo institucijų
dėstytojams skirtos rekomendacijos dėl Priskyrimo
direktyvos 15 straipsnio c punkto. Teisminė analizė.

h t t p s : //e a s o . e u r o p a . e u / w p ‑ c o n t e n t /u p l o a d s /A r t i c l e -1 5 c ‑
Qualification‑Directive-201195EU‑A‑judicial‑analysis.pdf
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3.1.4.2. Veikla pagal veiksmų planą dėl nelydimų
nepilnamečių
EASO 2014 m. su nelydimais nepilnamečiais susiję
rezultatai
Keturi EASO teminiai praktinio bendradarbiavimo
ekspertų susitikimai nelydimų nepilnamečių
klausimais
Metinė konferencija nelydimų nepilnamečių
klausimais
EASO amžiaus nustatymo vadovėlio vertinimas
Tolesnis ekspertų vaikų klausimais tinklo kūrimas
Sukurta EASO su vaikais susijusios veiklos platforma
2014 m. EASO toliau teikė paramą ir skatino valstybių
narių tarpusavio bendradarbiavimą nelydimų
nepilnamečių klausimais, įgyvendinant Europos
Komisijos veiksmų planą dėl nelydimų nepilnamečių
(2010–2014 m.). Per šiuos metus surengti keturi EASO
teminiai su nelydimais nepilnamečiais susiję praktinio
bendradarbiavimo ekspertų susitikimai šeimos paieškos,
vaiko interesų tarptautinės apsaugos taikymo srityje,
amžiaus nustatymo ir Dublino reglamento, šeimos
paieškos ir vaiko interesų temomis. Remiantis šių
susitikimų rezultatais, sukurtas ekspertų vaikų klausimais
tinklas ir EASO su vaikais susijusios veiklos platforma. Be
to, pradėta rengti praktinė šeimos paieškų priemonė; ji
turėtų būti paskelbta 2015 m.
Praėjusiais metais paskelbus leidinį „EASO amžiaus
nustatymo praktika Europoje“, EASO svetainėje pradėtas
vykdyti tyrimas, siekiant gauti atsiliepimų apie šį leidinį,
ir baigtas pirmasis šio vadovėlio vertinimas. EASO
buvo pakviestas pristatyti šį leidinį įvairiose teminėse
konferencijose. Be to, šiuo vadovėliu remtasi remiant
su amžiaus nustatymu susijusią veiklą pagal Kiprui skirtą
specialiosios paramos planą.
2014 m. gruodžio 9 ir 10 d. surengta metinė konferencija
nelydimų nepilnamečių klausimais; joje dalyvavo
33 atstovai iš 17 valstybių narių, Europos Komisijos, FRA,
UNHCR ir šeši iš pilietinės visuomenės organizacijų.
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3.1.4.3. Prekyba žmonėmis
EASO 2014 m. su prekyba žmonėmis susiję rezultatai
Metinis ekspertų praktinio bendradarbiavimo
susitikimas prekybos žmonėmis klausimais
Du kartu su ES kovos su prekyba žmonėmis
koordinatoriaus biuru surengti koordinavimo
posėdžiai
Pagalba rengiant laikotarpio vidurio ataskaitą
dėl nurodytos prekybos žmonėmis panaikinimo
strategijos įgyvendinimo
Pagalba naujinant su prekyba žmonėmis susijusią
CEPOL mokymo programą
Įgyvendinant 2011 m. spalio 18 d. per 5-ąją ES kovos
su prekyba žmonėmis dieną TVR agentūrų vadovų
pasirašytą bendrą deklaraciją „Kartu prieš prekybą
žmonėmis“, Europos prieglobsčio paramos biurui teko
aktyvus vaidmuo remiant darnų ES prekybos žmonėmis
panaikinimo strategijos (2012–2016 m.) rengimą.
EASO dalyvavo Europos Komisijos Vidaus reikalų
generaliniame direktorate veikiančio ES kovos su
prekyba žmonėmis koordinatoriaus biuro surengtuose
dviejuose koordinavimo posėdžiuose, skirtuose
kontaktiniams asmenims prekybos žmonėmis
klausimais. Per šiuos posėdžius daug dėmesio skirta TVR
agentūrų vykdomiems su prekyba žmonėmis susijusiems
bendriems veiksmams ir pavienei veiklai. Todėl EASO
koordinavo ataskaitos dėl bendrų TVR agentūrų
veiksmų sprendžiant prekybos su žmonėmis problemą
rengimo procesą. Ataskaitoje apžvelgiamas 2012 m.
spalio mėn.–2014 m. spalio mėn. laikotarpis. Joje daug
dėmesio skiriama sritims, kuriose agentūros sujungė
pajėgas, siekdamos padėti įgyvendinti ES 2012–2016 m.
prekybos žmonėmis panaikinimo strategiją laikantis
penkių jos prioritetų: nustatyti, apsaugoti ir remti
prekybos žmonėmis aukas; stiprinti prekybos žmonėmis
prevenciją; griežtinti prekiautojų žmonėmis baudžiamąjį
persekiojimą; gerinti pagrindinių veikėjų tarpusavio
veiklos koordinavimą, bendradarbiavimą ir politikos
derinimą; gilinti žinias apie problemas, kylančias dėl visų
formų prekybos žmonėmis, ir veiksmingiau jas spręsti.
Ši ataskaita pridėta prie Europos Komisijos laikotarpio
vidurio ataskaitos dėl ES 2012–2016 m. prekybos
žmonėmis panaikinimo strategijos įgyvendinimo. Ši
laikotarpio vidurio ataskaita pristatyta 8-osios ES kovos
su prekyba žmonėmis dienos (2014 m. spalio 18 d.)
išvakarėse.
Be to, EASO koordinavo papildomos ataskaitos dėl
TVR agentūrų pavienių veiksmų 2012 m. spalio mėn.–
2014 m. spalio mėn. sprendžiant prekybos žmonėmis
problemą rengimo procesą.
2014 m. EASO aktyviai padėjo naujinti su prekyba
žmonėmis susijusią CEPOL mokymo programą ir surengė

praktinio bendradarbiavimo ekspertų susitikimą
prekybos žmonėmis klausimais, kuriame dalyvavo
16 ES+ šalių ir devyni susijusių pilietinės visuomenės
organizacijų atstovai.

3.1.5. Priėmimas
EASO 2014 m. rezultatai priėmimo srityje
Sustiprinti ryšiai su EPRA ir ENARO
Praktinio bendradarbiavimo seminaras nenumatytų
atvejų planavimo susidarius nepaprastajai padėčiai
klausimais
Rengtas priėmimo mokymo modulis
2014 m. EASO pradėjo stiprinti savo vidaus pajėgumus,
kad galėtų teikti su priėmimo sistemomis ir sąlygomis
valstybėse narėse susijusią paramą. Šiuo tikslu plėtoti
ryšiai su atitinkamais šioje srityje veikiančiais ekspertų
tinklais, pirmiausia su Europos prieglobsčio priėmimo
organizacijų tinklu (angl. European Network of Asylum
Reception Organisations, ENARO) ir Europos priėmimo
agentūrų platforma (angl. European Platform of
Reception Agencies, EPRA). 2014 m. balandžio 3 ir
4 d. ENARO iniciatyvinio komiteto ir EASO bendrai
surengtame susitikime priėmimo klausimais dalyvavo
22 dalyviai; jie pasidalijo geriausia patirtimi, susijusia
su mokymu priėmimo srityje ir priėmimo valdymu
susidarius nepaprastajai padėčiai. Be to, 2014 m.
birželio mėn. Maltoje surengtas EASO ir EPRA susitikimas
priėmimo klausimais. Be to, EASO surengė praktinio
bendradarbiavimo seminarą nenumatytų atvejų
planavimo susidarius nepaprastajai padėčiai tema, per
kurį, be kita ko, aptarta galimybė dalytis pajėgumais
ir priėmimo infrastruktūra. Taip pat pradėtas rengti
specialius priėmimo mokymo modulis; jis bus baigtas
rengti 2015 m. Priežiūros grupė, kurią sudaro valstybių
narių ir pilietinės visuomenės organizacijų priežiūros
ekspertai, susitiko tris kartus, siekdama aptarti
mokymosi tikslus, tikslinę grupę, modelio struktūrą ir
turinį.

3.1.6.

EASO vertimo kalbų sąrašas

EASO padeda valstybėms narėms kitose valstybėse
narėse lengvai gauti vertimus į visas kalbas pasinaudojant
vertimo kalbų sąrašu (VKS). 2014 m. EASO padėjo
Kiprui pasinaudojant sąrašu naudotis kitų valstybių
narių vertimo žodžiu paslaugomis. Siekiant palengvinti
naudojimąsi vertimo kalbų sąrašu, bus apsvarstyta
galimybė 2015 m. parengti informacijos apie VKS ir
techninius sprendimus dokumentą.
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3.2. EASO specialioji parama
3.2.1. Parama valstybėms narėms,
kurioms kyla ypatingų sunkumų
EASO 2014 m. specialiosios paramos rezultatai
Trys Kiprui, Italijai ir Bulgarijai skirti specialiosios
paramos planai
11 priemonių, 39 paskirti ekspertai
2014 m. EASO, remdamasis ankstesnių metų patirtimi,
kūrė tolesnes priemones, siekdamas padėti valstybėms
narėms, kurioms reikia specialiosios paramos taikant
savo prieglobsčio ir priėmimo sistemas. EASO teikė
specialiai konkrečiam atvejui pritaikytą pagalbą Italijai
ir Kiprui, remdamasis atitinkamai 2013 m. birželio mėn. ir
2014 m. birželio mėn. pasirašytais specialiosios paramos
planais. Ši parama teikta šių valstybių narių prašymu ir
atsižvelgiant į EASO vertinimą, grindžiamą, be kita ko,
taikant IPPS atlikta analize.
Konkrečiai tariant, pagal Italijai skirtą specialiosios
paramos planą17 EASO ir Italija bendradarbiavo
įvairiose prioritetinėse, pvz., duomenų rinkimo ir
analizės, informacijos apie kilmės šalį (IKŠ), Dublino
sistemos, priėmimo sistemos, neatidėliotinų gebėjimų
ir nepriklausomų teisminių institucijų mokymo, srityse.
Pagal specialiosios paramos planą EASO teikė techninę ir
operatyvinę paramą, siekdama gerinti Italijos taikomas

4 pav.

ES prieglobsčio acquis įgyvendinimo priemones.
2014 m., dalyvaujant 32 ekspertams iš 14 ES+ šalių,
buvo įgyvendintos septynios plano priemonės. EASO
rėmė už tarptautinės apsaugos suteikimą atsakingų
teritorinių komisijų narių profesinį tobulinimąsi. Kartu su
nacionaliniais ekspertais ir EASO pareigūnais analizuota
Italijos prieglobsčio duomenų sistema. Atlikus trūkumų
analizę nustatytos sritys, kurias būtų galima tobulinti
siekiant užtikrinti efektyvesnį duomenų rinkimo
procesą. Atsižvelgdami į EASO 2013 m. atliktą Italijos
priėmimo sistemos analizę, remdamiesi jos rezultatais ir
vykdydami naujos redakcijos Priėmimo sąlygų direktyvos
reikalavimus, EASO ekspertai nustatė priėmimo kokybės
standartų ir mechanizmų rinkinį. Juo remiantis, glaudžiai
bendradarbiaujant su Italijos valdžios institucijomis,
parengtas praktinių gairių, kurias taikant galima gerinti
dabartines stebėsenos priemones, projektas.
Nuolat gerintas bendradarbiavimas su UNHCR – svarbiu
įgyvendinimo partneriu Italijoje, pirmiausia tam tikrais
prieglobsčio procedūros ir priėmimo sąlygų aspektais.
2014 m. liepos mėn. pradėtas įgyvendinti Kiprui skirtas
specialiosios paramos planas18, pagal kurį taikytos
paramos priemonės priėmimo ir atvirų apgyvendinimo
centrų srityje. Atliktas poreikių vertinimas, susijęs su
Kofinou veikiančio tarptautinės apsaugos prašytojų
priėmimo centro veikimu ir valdymu. EASO ekspertai
parengė išplėsto centro standartines veiklos procedūras
ir pateikė pasiūlymų dėl centro struktūros, veikimo ir
valdymo. Taikant paramos priemonę amžiaus nustatymo

Graikijoje surengto EASO mokymo dalyviai

h t t p s : //e a s o . e u r o p a . e u / w p ‑ c o n t e n t / u p l o a d s / E A S O ‑ S P P ‑
Italy‑ELECTR‑SIGNED.pdf
17

18

https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑CY‑OP.pdf
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metodikos ir mokymo rengimo ir įgyvendinimo srityje,
Graikijoje surengtas specialus Sveikatos ministerijos
paskirtų gydytojų odontologų mokymas. 2014 m.
įgyvendinant 4 veiksmus pagal Kiprui skirtą specialiosios
paramos planą, dalyvavo iš viso 7 ekspertai iš 4 valstybių
narių.
Be to, 2014 m. gruodžio 5 d. EASO ir Bulgarijos vidaus
reikalų ministras pasirašė specialiosios paramos planą,
kuriuo siekiama tobulinti ir gerinti Bulgarijos prieglobsčio
ir priėmimo sistemą. Šis planas bus įgyvendinamas iki
2016 m. birželio mėn. pabaigos; jis grindžiamas 2014 m.
rugsėjo mėn. atlikto Bulgarijai skirto EASO veiklos plano
vertinimo (žr. 3.3 skirsnį) rezultatais.
Galiausiai EASO 2014 m. dėjo pastangas siekdamas
stiprinti EASO specialiosios paramos valstybėms narėms
sistemą. Šioje srityje EASO tobulino standartizuotas
procedūras, sukūrė stebėsenos ir vertinimo sistemą ir
parengė operatyvinę komunikacijos priemonę.
Siekiant aptarti pilietinės visuomenės įnašo įgyvendinant
EASO veiklos planus ir (arba) specialiosios paramos
planus gerinimo priemones ir sąlygas, surengtas
pagalbinis 2014 m. EASO konsultacijų forumo plenarinio
posėdžio pasitarimas.

3.2.2. Perkėlimas Europos Sąjungoje
EASO siekia skatinti, lengvinti ir koordinuoti keitimąsi
informacija ir geriausia patirtimi perkėlimo Europos
Sąjungoje klausimais. Šioje srityje EASO 2014 m.
dalyvavo Europos Komisijos surengtame metiniame
perkėlimo Europos Sąjungoje forume ir atnaujino
Perkėlimo iš Maltos vertinimo ataskaitą19.

3.2.3. Viduržemio jūros regiono specialios
paskirties darbo grupė
EASO 2014 m. Viduržemio jūros regiono specialios
paskirties darbo grupės rezultatai
Bandomasis informacijos apie tarpininkavimo per
prieglobsčio nustatymo procesą reiškinį rinkimo
projektas
Šeši bandomieji bendro prašymų nagrinėjimo
projektai
Iš karto po tragiškų 2013 m. spalio mėn. įvykių
Lampedūzos pakrantėje, kai nuskendus kelis šimtus
migrantų gabenusiam laivui žuvo daugiau kaip 300
žmonių, įsteigta vadinamoji Viduržemio jūros regiono
specialios paskirties darbo grupė (angl. Task Force
Mediterranean, TFM). Siekdami įvertinti konkrečius
veiksmus, kurių būtų galima imtis sprendžiant šią
problemą, į TFM susibūrė ekspertai iš visų valstybių

narių, Europos Komisijos, Europos išorės veiksmų
tarnybos (EIVT), EASO, Frontex, Europolo, FRA ir
Europos jūrų saugumo agentūros (EMSA). Atsižvelgdama
į svarstymus, Europos Komisija 2013 m. gruodžio 4 d.
priėmė komunikatą (COM(2013) 869 final)20 ir veiksmų
planą. TFM parengė veiksmų kryptis, įskaitant aštuonis
veiksmus, kuriuos pavesta vykdyti EASO.
Įgyvendindamas Komisijos komunikato dėl Viduržemio
jūros regiono specialios paskirties darbo grupės veiksmų
planą, EASO kartu su Frontex, Europolu ir Eurojustu
dalyvavo bendrame bandomajame projekte, siekdamas
daugiau sužinoti apie tarpininkavimo tarptautinės
apsaugos siekiantiems asmenims reiškinį. Bandomojo
projekto metu vykdant įprastinius pokalbius iš
tarptautinės apsaugos prašytojų pateiktos informacijos
siekta išgauti anoniminius duomenis apie nukeliautus
maršrutus ir patirtas sąlygas. Šiame bandomajame
projekte dalyvavo dvi valstybės narės: Italija ir Malta.
Europos prieglobsčio paramos biurui buvo pateikti
kompetentingų nacionalinių institucijų 2014 m. rugsėjo
ir spalio mėn. iš tuo pačiu laivu atvykusių prašymų
pateikėjų Italijoje ir Maltoje surinkti apibendrinti ir
nuasmeninti duomenys. Pagrindinė išvada buvo ta, kad
taikant bendro bandomojo projekto metodiką daugiau
sužinota apie tarpininkavimo (pirmiausia Europoje)
reiškinį ir sukurtas sisteminių duomenų rinkinys, kuriuo
galima remtis atliekant ilgalaikę strateginę analizę.
Taikant šį metodą, galima surinkti daugiau ir geresnės
informacijos apie tarpininkavimo reiškinį. Kitame etape
2015 m. EASO siūlys vykdyti bandomąjį projektą dviejose
valstybėse narėse, kurios nėra prie ES išorės sienų, ir dar
kartą vykdys projektą Italijoje ir Maltoje.
Viduržemio jūros regiono specialios paskirties darbo
grupėje EASO taip pat įgyvendino šešis preliminarius
bandomuosius bendro prašymų nagrinėjimo projektus.
Siekta išsiaiškinti, kuriuos prieglobsčio procedūros ir
priėmimo darbo srauto ir procesų elementus pagal ES
prieglobsčio acquis parametrus galėtų kartu vykdyti
įvairios valstybės narės ir galėtų remti EASO prašymų
nagrinėjimo paramos grupės (EASO ir valstybių narių
ekspertai). Bandomieji projektai įgyvendinti nelydimų
nepilnamečių, IKŠ, Dublino reglamento, registracijos
ir bylų valdymo, pažeidžiamumo vertinimo srityse;
bendro prašymų nagrinėjimo veikloje aktyviai dalyvavo
11 valstybių narių. Sudėtingesnė antros kartos bendro
prašymų nagrinėjimo veikla pradėta vykdyti 2014 m.
pabaigoje po to, kai EASO administracinė valdyba
pristatė technines preliminarių bandomųjų bendro
prašymų nagrinėjimo projektų ataskaitas.
Iš įgyvendintų bandomųjų bendro prašymų nagrinėjimo
projektų rezultatų matyti, kad kai kuriais prieglobsčio
prašymų nagrinėjimo procedūros aspektais iš

http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/what‑is‑new/news/news/
docs/20131204_communication_on_the_work_of_the_task_force_
mediterranean_en.pdf
20

ht tps://eas o.euro pa.eu/wp ‑ c o ntent /up l o ads/EUREM A ‑f a c t‑
finding‑report‑EASO11.pdf
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tikrųjų galima veikti kartu. Išanalizavus preliminarius
bandomuosius projektus padaryta išvada, kad bendro
prašymų nagrinėjimo koncepcija yra perspektyvi,
nors ir kyla kai kurių sunkumų, daugiausia susijusių
su nacionalinės teisės aktais. Dar kartą paaiškėjo, kad
reikia tolesnių ir platesnio masto bandomųjų projektų,
užtikrinant kai kurių prieglobsčio procedūros veiksmų
tęstinumą. Vykdydami preliminarius bandomuosius
projektus, daugelis valstybių narių pareigūnų, sužinoję
tikrąjį kitų valstybių narių darbo krūvį, įgijo daugiau
pasitikėjimo. Pripažįstant, kad iš esmės visi kitose
valstybėse narėse bylas nagrinėjantys arba sprendimus
priimantys asmenys susiduria su tais pačiais sunkumais,
labai praktišku lygmeniu atsirado solidarumas, kurį
reikėtų toliau didinti.

3.3. EASO neatidėliotina parama
2014 m. EASO toliau plėtojo veiklą, siekdamas teikti
paramą valstybėms narėms, kurios, taikydamos savo
prieglobsčio ir priėmimo sistemą, patiria ypatingų
sunkumų, pirmiausia Graikijai ir Bulgarijai, taip pat
didindamas EASO pajėgumus, susidarius nepaprastajai
padėčiai, laiku ir efektyviai imtis atsakomųjų veiksmų.

3.3.1. Graikijai skirtas veiklos planas
EASO 2014 m. Graikijai skirto veiklos plano rezultatai
Graikijai skirto veiklos plano II etapo įgyvendinimas
11 prieglobsčio paramos grupių, ketveri instruktorių
rengimo kursai, keturi studijų vizitai
Graikijai skirto specialiosios paramos plano rengimas
EASO nuo 2011 m. balandžio mėn. teikė Graikijai
neatidėliotiną paramą. Su EASO ir kitų suinteresuotųjų
subjektų pagalba Graikija ėmėsi konkrečių veiksmų
siekdama sukurti šiuolaikišką prieglobsčio ir priėmimo
sistemą, kad galėtų teikti apsaugą tiems, kam jos
reikia. Graikija įdiegė pirmosios ir antrosios instancijos
prieglobsčio procedūrą ir naują priėmimo sistemą,
o EASO, vykdydamas įvairią paramos veiklą, 2014 m.
toliau rėmė pajėgumų didinimą ir stiprinimą. Pagrindinę
paramą įgyvendinant Graikijai skirto EASO veiklos
plano II etapą21 sudarė mokymas priėmimo srityje,
naujos Trečiojo Dublino reglamento nuostatos, su ES
finansavimo panaudojimu susijusi parama ir pajėgumų
didinimas, dalijimasis geriausia patirtimi su kitomis
valstybėmis narėmis. Veiklos plano II etapas baigėsi
2014 m. gruodžio mėn.
Išsiųsta 11 prieglobsčio paramos grupių, kuriose
dalyvavo 12 ekspertų iš devynių valstybių narių, Graikijos
prieglobsčio pareigūnai dalyvavo ketveriuose instruktorių
21

https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑OP‑II‑Greece.pdf
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rengimo kursuose EASO mokymo programos modulių
klausimais, o įvairiose valstybėse narėse surengti keturi
studijų vizitai. Iš viso įgyvendintos septynios plano
priemonės.
2014 m. liepos mėn. EASO atliko tarpinį veiklos plano
įgyvendinimo vertinimą22. EASO ir Graikijos valdžios
institucijos pradėjo svarstymus dėl tolesnio paramos
teikimo ir jos pobūdžio po 2014 m.

3.3.2. Bulgarijai skirtas veiklos planas
EASO 2014 m. Bulgarijai skirto veiklos plano
rezultatai
Įgyvendintas Bulgarijai skirto veiklos plano I etapas
17 veiksmų ir 59 paskirti ekspertai
Rengtas Bulgarijai skirtas specialiosios paramos
planas
Pagal savo 2013 m. spalio 17 d. pasirašytą Bulgarijai skirtą
EASO veiklos planą23 EASO iki 2014 m. rugsėjo mėn.
pabaigos teikė Bulgarijai techninę ir operatyvinę
pagalbą. Planu siekta padėti Bulgarijai susitvarkyti su
didėjančiu migrantų antplūdžiu ir kartu gerinti ir stiprinti
Bulgarijos prieglobsčio ir priėmimo sistemą įgyvendinant
BEPS priemones.
Bulgarijai skirtos EASO paramos priemonės suskirstytos
į tris kategorijas: operatyvinė parama, institucinė
parama ir horizontalioji parama. 2014 m. vasario 17–
21 d., siekiant atlikti laikotarpio vidurio EASO paramos
vertinimą, surengta valstybių narių ir EASO aukšto lygio
ekspertų misija į Bulgariją, o po jos 2014 m. vasario 26 d.
paskelbta ataskaita. Ataskaitoje nurodyta, kad, teikiant
EASO operatyvinę paramą Bulgarijai, pasiekta gerų
rezultatų, pvz., optimizuotas ir paspartintas registracijos
ir prieglobsčio nustatymo procedūros darbo srautas.
Bulgarija padarė didelę pažangą didindama savo
priėmimo pajėgumus (iki iš viso 5 940 lovų) ir gerindama
sąlygas.
2014 m. rugsėjo mėn. valstybių narių ekspertų grupė
su Bulgarijos ir EASO pareigūnų pagalba atliko galutinį
Bulgarijai skirto EASO veiklos plano vertinimą. Siekta
įvertinti (2013 m. lapkričio 1 d.–2014 m. rugsėjo
30 d. teiktos) EASO paramos rezultatus, pirmiausia
prieglobsčio registracijos proceso, prieglobsčio
nustatymo procedūros ir priėmimo pajėgumų srityse.
Siekiant tobulinti ir gerinti Bulgarijos prieglobsčio ir
priėmimo sistemas, 2014 m. gruodžio 5 d. pasirašytas
Bulgarijai skirtas EASO specialiosios paramos planas24.
Planas bus taikomas iki 2016 m. birželio mėn. pabaigos.

https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Interim‑Assessment‑
Greece.pdf
22

ht tps://easo.europa.eu/wp ‑ content/uploads/Operating‑Plan‑
Bulgaria‑SIGNED.pdf
23

24

https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/SSP‑BG-2014-12-03.pdf

3.3.3. Pasirengimas teikti neatidėliotiną
paramą
EASO 2014 m. pasirengimo teikti neatidėliotiną
paramą rezultatai
238 prieglobsčio pagalbos rezervo nariai
Du PPR nacionalinių kontaktinių asmenų susitikimai
Šeši teminiai praktinio bendradarbiavimo seminarai
Siekiant didinti EASO pajėgumus neatidėliotiniems
atvejams ir atsižvelgiant į valstybių narių paramos
prašymus laiku imtis veiksmų, 2014 m. dėta daug
pastangų siekiant gerinti prieglobsčio pagalbos rezervo
(PPR) veikimą. EASO atnaujino ekspertų grupę, kurią
sudaro 238 valstybių narių skiriami ekspertai, palaikė
ryšį su PPR nacionaliniais kontaktiniais asmenimis (NKA)
visais su prieglobsčio paramos grupėmis susijusiais
klausimais ir teikė nuolatinę pagalbą visais su šių grupių
siuntimo sąlygomis susijusiais klausimais. Siekiant
aptarti įvairius su ekspertų siuntimu susijusius aspektus
ir priemones, pvz., brošiūrą apie dalyvavimą teikiant
operatyvinę paramą ir atrinktiems ekspertams skirtą
prieš misijas išdalytiną informacijos rinkinį, surengti
du susitikimai su PPR nacionaliniais kontaktiniais
asmenimis. Taip pat apsvarstyta tolesnė veikla, kurią
galėtų vykdyti EASO, siekdamas aktyvesnio PPR
ekspertų dalyvavimo, ir sutarta iš dalies pakeisti EASO
PPR profilius. Pradėta kurti EASO ir nacionalinių valdžios
institucijų grįžtamosios informacijos sistema.
Be to, surengti teminiai praktinio bendradarbiavimo
seminarai nenumatytų atvejų planavimo susidarius
nepaprastajai padėčiai, bendro prašymų nagrinėjimo,
operatyvinės komunikacijos, ES finansavimo klausimais
ir rengiantis 2015 m. planuojamai EASO informacinių
ir ryšių technologijų sistemų, kuriomis remiama
prieglobsčio prašymų nagrinėjimo procedūra, parodai.
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3.4. EASO parama informacijos ir
analizės srityje
EASO 2014 m. paramos informacijos ir analizės
srityje rezultatai

išankstinio įspėjimo, parengties ir krizių valdymo
mechanizmą prieglobsčio srityje. EASO išankstinio
perspėjimo ir parengties sistema (IPPS) siekiama tiksliai
apibrėžti dabartinius ir tikėtinus būsimus tarptautinės
apsaugos prašytojų srautus į ES ir valstybių narių
gebėjimą susitvarkyti su jais pagal prieglobsčio acquis.

Sukurta EASO užklausų sistema
Kuriama informacijos ir dokumentacijos sistema
2013 m. metinė ataskaita dėl padėties ES prieglobsčio
srityje
IPPS II etapas
12 mėnesinių tendencijų ir analizės ataskaitų ir trys
ketvirtinės ataskaitos
Septynios ad hoc ataskaitos
Du Statistinių duomenų teikimo grupės posėdžiai
Europos prieglobsčio paramos biurui pagal jam suteiktą
įgaliojimą tenka svarbus vaidmuo renkant, analizuojant
ir keičiantis atitinkama informacija, susijusia su
prieglobsčio bylų tvarkymu ir prieglobsčio pajėgumais
ES+ šalyse. Kad BEPS veiktų efektyviai, labai svarbu
nustatyti tendencijas ir numatyti valstybių narių, kurios
galėtų patirti ypatingų sunkumų, poreikius.
Naujos redakcijos Trečiajame Dublino reglamente
Europos prieglobsčio paramos biurui paskirtos
papildomos su parama informacijos ir analizės srityse
susijusios kompetencijos sritys. Pagal šio reglamento
33 straipsnį EASO atlieka svarbų vaidmenį taikant

6 pav.

EASO leidiniai

3.4.1. Informacijos ir dokumentacijos
sistema (IDS)
2014 m. EASO pradėjo kur ti bendrą turinio
valdymo sistemą ir duomenų bazę – informacijos ir
dokumentacijos sistemą (IDS) – kaip informacinių
technologijų priemonę, kuria bus teikiama išsami ir
aktuali praktinio BEPS veikimo apžvalga. IDS užpildys
dabartinių prieglobsčio ir priėmimo dokumentų,
kuriuose pateikiama daug – įvairių šaltinių, dažnai
sunkiai palyginamos arba gaunamos – informacijos,
spragą.
IDS turėtų tapti biblioteka, kurioje būtų galima vykdyti
paiešką ir būtų teikiamos išsamios apžvalgos, kaip
pavienėse ES+ šalyse įgyvendinamas kiekvienas
prieglobsčio proceso etapas. Prie šių pagrindinių
elementų priskiriama galimybė naudotis procedūra,
tarptautinės apsaugos prašymas, Dublino procedūros,
nustatymas pirmojoje instancijoje, nustatymas antrojoje
instancijoje, priėmimas ir sulaikymas, grąžinimas, taip
pat apsaugos ir (arba) integracijos pobūdis. Numatyta
sukurti IDS valstybių narių ekspertų tinklą, kuriam būtų
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pavesta tvirtinti ir reguliariai naujinti IDS saugomą
informaciją, kad naudotojai galėtų susipažinti su visos
ES prieglobsčio praktika, ją lyginti ir analizuoti.
2014 m. EASO įdiegė bandomąją IDS versiją ir pristatė
šią koncepciją EASO administracinei valdybai ir pilietinei
visuomenei 2014 m. gruodžio mėn. per plenarinį
konsultacijų forumo posėdį.
Siekdamas atsižvelgti į didėjančius valstybių narių
nurodytus poreikius, 2014 m. liepos mėn. EASO sukūrė
užklausų sistemą, kuria naudodamosi ES+ šalys gali
teikti rašytinius klausimus apie praktinius bendros
Europos prieglobsčio sistemos (BEPS) aspektus ir kitus
su prieglobsčio politika ir praktika ES+ susijusius dalykus
ir greitai gauti atsakymus į juos. Šešis mėnesius trukusiu
bandomuoju EASO užklausų sistemos etapu pateiktos
kelios užklausos, įskaitant kelias pačios agentūros
pateiktas užklausas. Užklausų sistema surinkta
informacija bus įtraukta į IDS, todėl bus skatinamos
vidaus sąsajos ir darnus žinių tvarkymas.

3.4.2. 2013 m. metinė ataskaita dėl
padėties ES prieglobsčio srityje
2014 m. EASO paskelbė savo trečiąją metinę priežiūros
ataskaitą 2013 m. metinė ataskaita dėl padėties ES
prieglobsčio srityje 25. Ataskaitoje pateikta išsami
prieglobsčio padėties Europos Sąjungoje apžvalga:
aptarti tarptautinės apsaugos Europos Sąjungoje
prašymai, išanalizuoti prašymų ir sprendimų duomenys
ir daug dėmesio skirta kai kurioms svarbiausioms
tarptautinės apsaugos prašytojų kilmės šalims.
Pavyzdžiui, ataskaitoje daug dėmesio skirta trims
prieglobsčio srautams, kuriais atkreiptas dėmesys į labai
skirtingas prieglobsčio prašytojų Europos Sąjungoje
ypatybes, t. y. srautams iš Sirijos, Rusijos Federacijos ir
Vakarų Balkanų šalių.
Ataskaitoje taip pat atkreiptas dėmesys į didelius su ES
ir (arba) nacionaline politika, teisės aktų pakeitimais
ir teismų praktika susijusius pokyčius. Pavyzdžiui,
2013 m. birželio mėn. priimtas ES prieglobsčio acquis,
įskaitant pataisytą Priėmimo sąlygų direktyvą, pataisytą
Prieglobsčio procedūrų direktyvą, pataisytą Dublino
reglamentą ir pataisytą EURODAC reglamentą, kuriuo
baigtas peržiūros procesas (pataisyta Priskyrimo
direktyva buvo priimta 2011 m.).
Taikant Reglamentą Nr. 862/2007, Eurostatas buvo
svarbiausias statistinių duomenų, kuriais remtasi
rengiant metinę ataskaitą, šaltinis. Siekdamas užtikrinti
duomenų kokybę, EASO palaiko ryšius su Eurostatu
jo svetainėje skelbiamų duomenų rinkinių atitikties,
priminimų ir nuoseklumo klausimais. Taikant IPPS
duomenų rinkimo sistemą EASO surinktais duomenimis
pateikta papildomos informacijos, kuria turėtų būti
25

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

remiamasi ataskaitoje, kuria papildoma esama analizė
ir išplečiama statistinė informacija teminėse srityse.
Be to, ataskaitai skirtą informaciją pateikė apie 40
suinteresuotųjų subjektų iš 28 valstybių narių, UNHCR
ir 15 pilietinės visuomenės organizacijų.
2014 m. gegužės 26 d. metinę ataskaitą patvirtino EASO
administracinė valdyba; ataskaita pristatyta visuomenei
liepos 7 d. Briuselyje per valstybėms narėms ir pilietinei
visuomenei skirtą konferenciją, kurioje dalyvavo apie
100 asmenų. Kad ataskaitą būtų galima kuo labiau
išplatinti, ji išversta į penkias kalbas (EN, FR, ES, DE, IT).

3.4.3. Išankstinio perspėjimo ir parengties
sistema (IPPS)
2014 m. kovo mėn. EASO pradėjo antrąjį išankstinio
perspėjimo ir parengties sistemos diegimo etapą.
Renkant IPPS duomenis, daugiausia dėmesio skiriama
prieglobsčio proceso pirmajai instancijai; renkami su
keturiais rodikliais (prieglobsčio prašytojai, atsiimti
prašymai, sprendimai ir neišnagrinėtos bylos) susiję
duomenys. Ankstesnio mėnesio duomenis per dvi savaites
reguliariai teikia 30 ES+ šalių. IPPS duomenų rinkimas
yra didelis pasiekimas, atsižvelgiant į nacionalinių
prieglobsčio sistemų organizavimo ypatybių skirtumus
ir didelius duomenų rinkimo ir pranešimo skirtumus
Europos Sąjungoje. Nuo to, kai buvo pradėti taikyti
II etapo rodikliai, Europos prieglobsčio paramos biurui
pavyko įtraukti į savo reguliariai teikiamus analitinius
produktus naujos informacijos ir laiku teikti mėnesines
analizės ataskaitas ES+ šalims ir Europos Komisijai.
Atsižvelgiant į sutartą procesą, IPPS numatyta kurti
laipsniškai etapais. 2014 m. lapkričio mėn. EASO kartu su
Statistinių duomenų teikimo grupės (SDTG) nariais atliko
tyrimą dėl galimų per kitą – trečiąjį – duomenų rinkimo
etapą įtrauktinų papildomų rodiklių ir suskirstytų
duomenų. Remiantis tyrimo rezultatais, nustatyti galimi
su galimybe naudotis procedūra, priėmimu, Dublino
reglamentu ir grąžinimu susiję rodikliai; jie aptarti per
gruodžio mėn. vykusį administracinės valdybos posėdį.
2014 m. EASO paskelbė 12 mėnesinių tendencijų analizės
ataskaitų, tris ketvirtines ataskaitas26 ir septynias ad hoc
ataskaitas (t. y. išankstinio perspėjimo pranešimus,
naujienas apie esamą padėtį ir poveikio vertinimus). Šie
dokumentai taikyti tik ES ir buvo skirti administracinės
valdybos nariams, bet EASO taip pat parengė 10
straipsnių naujausių prieglobsčio tendencijų klausimais,
kuriuos paskelbė viešame plačiai platinamame EASO
informaciniame biuletenyje.
Rengti įvairūs susitikimai su SDTG nariais, Dublino
patariamąja grupe ir ES veikiančiomis SDTG institucijomis
partnerėmis. Be to, EASO dalyvavo Eurostato migracijos
statistinių duomenų darbo grupėje ir gerino savo
26

https://easo.europa.eu/asylum‑trends‑analysis/quarterly‑report/
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bendradarbiavimą su kitomis TVR agentūromis,
pirmiausia su Frontex ir „eu‑LISA“, siekdamas dalytis
duomenimis ir statistinės analizės rezultatais. 2014 m.
sustiprintas EASO bendradarbiavimas su Frontex
dalijimosi duomenimis ir bendros analizės srityje. Todėl
dabar šios dvi agentūros, siekdamos keistis susijusia
informacija apie mišrius migracijos srautus į ES, dalijasi
savo mėnesinėmis tendencijų analizėmis ir rengia
savaitines vaizdo konferencijas. Toliau bendradarbiauta
stebėjimo mechanizmo taikymo liberalizavus vizų režimą
srityje: parengtas Frontex metinis rizikos vertinimas ir
EASO metinė ataskaita dėl padėties ES prieglobsčio
srityje, taip pat įvairios Europos Komisijos užsakytos
bendros ad hoc ataskaitos dėl trečiųjų šalių.
Vykdydamas savo veiklą EASO Italijai, Bulgarijai ir Kiprui
teikė techninę pagalbą duomenų rinkimo ir valdymo
srityje.

3.5. EASO parama trečiosioms
šalims
EASO paramos trečiosioms šalims rezultatai
Nustatyti perkėlimo ciklai ES+
10 su Maroku, Tunisu ir Jordanija susijusių EKPP
projekto veiksmų
Sukurtas Išorės veiklos tinklas
Migracijos ir prieglobsčio srities vidaus ir išorės veikla
glaudžiai susijusi tarpusavyje. Migracijos ir prieglobsčio
klausimų negalima veiksmingai spręsti neatsižvelgiant
į bendravimą su trečiosiomis šalimis. EASO parama
trečiosioms šalims dera su EASO išorės veiklos
strategija27, o ši atitinka bendrąją ES išorės santykių
politiką ir prioritetus, pirmiausia visuotinį požiūrį
į migraciją ir judumą (VPMJ), Europos kaimynystės
politiką (EKP) ir ES plėtros strategiją.

3.5.1. Pabėgėlių perkėlimas
Perkėlimo srityje EASO siekia koordinuoti valstybių narių
tarpusavio keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi,
taip pat glaudų bendradarbiavimą su UNHCR ir TMO.
2014 m. EASO baigė nustatyti perkėlimo ciklus ES+
šalyse; rezultatai aptarti lapkričio mėn. susitikime,
surengtame vykdant EASO išorės veiklą.
EASO aktyviai dalyvavo dviejuose Sirijos pagrindinės
grupės posėdžiuose, metinėse trišalėse konsultacijose
dėl perkėlimo (angl. Annual Tripartite Consultations on
Resettlement, ATCR) ir darbo grupėje, Europos perkėlimo
tinklo (angl. European Resettlement Network, ERN)
iniciatyvinio komiteto posėdyje ir Europos Komisijos

ht tps://easo.europa.eu/wp ‑ content/uploads/E A SO ‑ E x ternal‑
Action‑Strategy.pdf
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surengtame metiniame perkėlimo į ES ir ES forume.
Parengti trys Sirijos pabėgėlių krizei skirto EASO ES
perkėlimo ekspertų siuntimo bandomojo projekto
scenarijai.

3.5.2. Išorės veikla ir pajėgumų didinimas
trečiosiose šalyse
EASO darbas, kuriuo vykdoma BEPS išorės veikla,
koordinuojamas laikantis EASO išorės veiklos strategijos.
Įgyvendindamas šią strategiją EASO dalyvavo Europos
kaimynystės politikos priemonės (EKPP) lėšomis
finansuojamame projekte, susijusiame su Jordanijos
dalyvavimu EASO veikloje, taip pat su Tuniso ir Maroko
dalyvavimu EASO ir Frontex veikloje. Vykdyti šį projektą
pradėta 2014 m. kovo 1 d.; jis truks 18 mėnesių. Juo
padedama suprasti EASO ir Frontex užduotis, operacijas
ir veiklą, taip pat ES valstybių narių vaidmenį. Vykdant
projektą vertinami ir nustatomi Jordanijos, Maroko ir
Tuniso techninės pagalbos poreikiai, tai pat, ar tinkamos
EASO ir Frontex priemonės, kad prireikus jas būtų galima
pritaikyti. Projekto veiklos tikslinės grupės – prieglobsčio
ir sienų valdymo institucijos, kurioms tenka atsakomybė
už veiksmų vykdymą (įskaitant užsienio reikalų
ministerijas, vidaus reikalų ministerijas ir teisingumo
ministerijas) ir kurios vykdo rėmimo veiklą (pvz.,
keitimosi informacija, pajėgumų didinimo, tarptautinio
bendradarbiavimo ir teisinę veiklą).
EKPP projektas yra pirmoji iniciaty va, kurią
įgyvendindamas EASO vykdo bendros Europos
prieglobsčio sistemos išorės veiklą. Ji vykdoma kartu
su šalimis, su kuriomis ES yra sudariusi ES partnerystės
judumo srityje susitarimą. 2014 m. kovo, balandžio ir
birželio mėn. surengti lankymosi vietoje vizitai į Jordaniją,
Maroką ir Tunisą; ten EASO atstovai susitiko su susijusiais
suinteresuotaisiais subjektais ir valdžios institucijomis.
2014 m. įgyvendinta iš viso 10 EKPP projekto veiksmų,
įskaitant du Tuniso ir Jordanijos pareigūnų studijų vizitus
į Švediją, Austriją ir Čekiją, taip pat du Maroke surengtus
teminius seminarus pagreitintų procedūrų oro uostuose
ir skundų pateikimo procedūrų klausimais. Trijų tikslinių
šalių pareigūnai dalyvavo 2014 m. lapkričio mėn.
surengtuose EASO regioniniuose mokymo kursuose,
per kuriuos dėstyti bendrieji įtraukties ir įrodymų
vertinimo mokymo moduliai. Keli svarbūs EASO ir
Frontex leidiniai ir vienas EASO mokymo modulis išversti
į prancūzų ir arabų kalbas.
Be to, siekdamas skatinti komunikaciją ir dalytis
informacija su valstybėmis narėmis, Europos Komisija,
Europos išorės veiksmų tarnyba, susijusiomis TVR
agentūromis ir tarptautinėmis organizacijomis, EASO
2014 m. sukūrė Išorės veiklos tinklą. Tinklo nariai
rinkosi į lapkričio mėn. surengtą praktinį seminarą, per
kurį daug dėmesio skirta EASO priemonėms, kuriomis
remiamas pajėgumų didinimas susijusiose trečiosiose
šalyse. Gerintas susijusių suinteresuotųjų subjektų
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dialogas ir koordinuotas informacijos teikimas, siekiant
parengti Šiaurės Afrikai skirtas regioninės plėtros ir
apsaugos programas.
Be to, EASO, vykdydamas savo išorės veiklos įgaliojimą,
2014 m. gruodžio mėn. Stambule surengė regioninį
mokymo kursą, per kurį dėstyti bendrieji įtraukties ir

pokalbio metodų moduliai. Mokymo kursų dalyviai
atvyko iš įvairių geografinių regionų, įskaitant tikslines
EKPP projekto šalis, taip pat Libaną, Vakarų Balkanus,
Turkiją ir Ukrainą. Galiausiai pradėti vertinti tikslinių
geografinių regionų (t. y. Vakarų Balkanų ir Europos
kaimynystės politikos regiono) poreikiai.

4. EASO sistema ir tinklas
4.1. Administracinė valdyba
Su EASO administracine valdyba susiję 2014 m.
skaičiai
Surengti trys administracinės valdybos posėdžiai
Priimti penki programavimo dokumentai
Administracinė valdyba yra EASO valdymo ir planavimo
organas. 2014 m. ją sudarė 31 narys ir stebėtojas (po
vieną narį iš kiekvienos valstybės narės, išskyrus Daniją,
kuri pakviesta dalyvauti kaip stebėtoja, du Europos
Komisijos nariai ir vienas balsavimo teisės neturintis
UNHCR narys). Be to, asocijuotųjų šalių (Islandijos,
Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos) atstovai
buvo pakviesti dalyvauti administracinės valdybos
posėdžiuose kaip stebėtojai. Frontex taip pat reguliariai
kviesta dalyvauti administracinės valdybos posėdžiuose
atitinkamais klausimais, pirmiausia susijusiais su
prieglobsčio padėtimi Europos Sąjungoje ir išankstinio
perspėjimo ir parengties sistema.
Trys administracinės valdybos posėdžiai surengti
2014 m. gegužės, rugsėjo ir gruodžio mėn. Rugsėjo mėn.
administracinės valdybos posėdyje kalbėjo JT vyriausiasis
komisaras.
2014 m. administracinė valdyba priėmė šiuos
dokumentus ir sprendimus:
— 2016–2018 m. daugiametę darbo programą (DDP),
— 2015 m. darbo programą,

7 pav.

EASO administracinė valdyba

— 2016–2018 m. daugiametį personalo politikos planą,
— EASO 2015 m. biudžetą,
— 2013 m. metinę veiklos ataskaitą,
— 2013 m. metinę ataskaitą dėl padėties ES prieglobsčio
srityje,
— 2014 m. gegužės 26 d. administracinės valdybos
sprendimą Nr. 21 dėl privačią ir (arba) tarptautinę
mokyklą Maltoje lankantiems vaikams taikomų
mokyklos mokesčių ir EASO įnašo remiant jų integraciją
į vietos aplinką,
— 2014 m. birželio 26 d. administracinės valdybos
sprendimą Nr. 22, kuriuo patvirtinama nuomonė dėl
EASO 2013 m. galutinių finansinių ataskaitų,
— 2014 m. gruodžio 1 d. administracinės valdybos
sprendimą Nr. 23, kuriuo patvirtinamos tarnybos
nuostatų įgyvendinimo taisyklės;
2014 m. EASO dėjo daug pastangų siekdamas skatinti
vertingas ir konstruktyvias administracinės valdybos
posėdžių diskusijas. EASO surengė minčių lietaus
posėdžius, per kuriuos siekta keistis nuomonėmis
praktinio BEPS valdymo klausimais.
Administracinei valdybai reguliariai teikta naujausia
informacija apie prieglobsčio padėtį ES+ šalyse. Nariai
ir atstovai aptarė tendencijas, sunkumus ir geriausią
praktiką.
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Administracinė valdyba aptarė pažangą, susijusią su
veiklos vykdymu Viduržemio jūros regiono specialiosios
paskirties darbo grupėje, taip pat su Bulgarijai,
Graikijai, Italijai ir Kiprui skirtomis EASO paramos
priemonėmis. Ypatingas dėmesys skirtas mokymui
ir profesiniam tobulėjimui, kokybės užtikrinimo
procesams, taip pat informavimui apie kilmės šalį ir IKŠ
portalo kūrimui. Administracinė valdyba aptarė IPPS
II etapo įgyvendinimą ir gavo mėnesines ir ketvirtines
prieglobsčio ataskaitas. Galiausiai EASO administracinė
valdyba pritarė EASO komunikacijos strategijai, paskyrė
EASO išorės vertinimo iniciatyvinio komiteto narius ir
gavo naujausią informaciją apie vertinimo procesą.

4.2. Bendradarbiavimas su
Europos Komisija, ES Taryba ir
Europos Parlamentu
EASO 2014 m. bendradarbiavimo su ES institucijomis
rezultatai
Reguliarūs susitikimai su Europos Komisija
Du kartus su ES Taryba ir Europos Komisija surengti
aukšto lygio vizitai
10 susitikimų su ES Taryba
Trys bendro kontaktinio komiteto posėdžiai
Kaip nepriklausoma ES agentūra, EASO veikia ES
politikos ir institucinėje sistemoje. 2014 m. EASO pateikė
Europos Parlamentui, ES Tarybai ir Europos Komisijai, be
kita ko, savo metinę darbo programą, metinę ataskaitą
dėl padėties ES prieglobsčio srityje, metinę veiklos
ataskaitą, galutines finansines ataskaitas ir padėties
Bulgarijoje vertinimo ataskaitą; be to, EASO Europos
Sąjungos institucijoms pristatė savo pagalbą rengiant
TVR daugiametes gaires.
Bendradarbiaujant su Europos Komisija, įvairiais
lygmenimis rengti reguliarūs dvišaliai EASO ir Komisijos
susitikimai. Tęstas struktūrinis bendradarbiavimas su
Europos Komisija kaip su buvusiąja EASO administracinės
valdybos nare. Rugsėjo mėn. Europos prieglobsčio
paramos biure lankėsi už vidaus reikalus atsakinga
Komisijos narė Cecilia Malmström, siekdama aptarti
EASO pasiekimus ir pažangą gerinant bendros Europos
prieglobsčio sistemos įgyvendinimą, taip pat naujausias
prieglobsčio tendencijas.
Toliau plėtoti EASO ir Vidaus reikalų generalinio
direktorato santykiai. EASO glaudžiai bendradarbiavo su
Vidaus reikalų generaliniu direktoratu administraciniais,
politikos ir veiklos klausimais. EASO, glaudžiai
bendradarbiaudamas su Komisija, taip pat rengė
bendrus posėdžius, susijusius su kontaktinio komiteto
posėdžiais Priskyrimo direktyvos, Prieglobsčio
procedūrų direktyvos ir Dublino reglamento klausimais.

Be to, EASO kartu su Europos Komisija ir Europos
migracijos tinklu (EMT) koordinavo atitinkamų metinių
prieglobsčio ataskaitų rengimo procesus. 2014 m.
EASO reguliariai dalyvavo EMT valdančiosios tarybos
posėdžiuose ir NKA posėdžiuose.
2014 m. EASO taip pat gerino savo bendradarbiavimą su
kitais Komisijos generaliniais direktoratais ir tarnybomis,
pvz., su Vystymosi ir bendradarbiavimo generaliniu
direktoratu – EuropeAid (DEVCO GD) ir Europos išorės
veiksmų tarnyba EASO išorės veiklos strategijos
rengimo ir EKPP projekto įgyvendinimo srityje, tai pat
su Eurostatu prieglobsčio duomenų rinkimo srityje.
2014 m. skatintas reguliarus bendradarbiavimas su
Biudžeto generaliniu direktoratu ir Žmogiškųjų išteklių
generaliniu direktoratu atitinkamai biudžeto, finansų
aspektais ir žmogiškųjų išteklių klausimais.
Bendradarbiaudamas su ES Taryba, EASO Graikijos ir
Italijos pirmininkavimo Tarybai laikotarpiu dalyvavo
keturiuose Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos
susitikimuose, šešiuose Imigracijos, sienų ir prieglobsčio
strateginio komiteto (SCIFA) posėdžiuose ir aukšto
lygio darbo grupių posėdžiuose. Pavyzdžiui, EASO
dalyvavo diskusijose apie prieglobsčio padėtį Europos
Sąjungoje, per kurias ypatingas dėmesys skirtas Sirijai
ir Viduržemio jūros regionui, ES veiksmų, susijusių su
migracijos spaudimu, planui, bendram tarptautinės
apsaugos prašymų nagrinėjimui ir Viduržemio jūros
regiono specialios paskirties darbo grupės veiksmams.
Be to, EASO priėmė aukšto lygio vizito atvykusią
Europos Sąjungos Tarybos delegaciją, kuriai vadovavo
teisingumo ir vidaus reikalų generalinis direktorius
Rafael Fernandez‑Pita.
Bendradarbiaudamas su Europos Parlamentu, EASO
dalyvavo keliuose CONT ir LIBE (Biudžeto kontrolės ir
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetų)
posėdžiuose; jis teikė tendencijų ir analizės informacinius
lapus ir pristatė metinę ataskaitą dėl padėties ES
prieglobsčio srityje, taip pat EASO 2013 m. metinę
veiklos ataskaitą. Be to, birželio mėn. EASO Europos
Parlamente Briuselyje surengė EASO informacinę dieną,
per kurią teikta informacinė medžiaga apie biuro veiklą.
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4.3. Bendradarbiavimas su
UNHCR ir kitomis tarptautinėmis
organizacijomis
EASO 2014 m. bendradarbiavimo su UNHCR ir kitomis
tarptautinėmis organizacijomis rezultatai
Aukšto lygio susitikimas su JT vyriausiuoju pabėgėlių
reikalų komisaru
Dvišalis susitikimas su JT specialiuoju pranešėju
migrantų žmogaus teisių klausimais
Reguliarus dalyvavimas GDISC ir IGC posėdžiuose
2014 m. EASO, vykdydamas jam paskirtas užduotis,
glaudžiai bendradarbiavo su Jungtinių Tautų vyriausiuoju
pabėgėlių reikalų komisaru (UNHCR) ir kitomis susijusiomis
tarptautinėmis ir tarpvyriausybinėmis organizacijomis.
2013 m. EASO ir UNCHR pasirašė darbo susitarimą,
kuriuo sudarytos sąlygos glaudžiau bendradarbiauti
visose į EASO reglamento taikymo sritį patenkančiose
srityse. 2014 m. su UNHCR bendradarbiauta pirmiausia
mokymo, kokybės užtikrinimo procesų, tendencijų ir
analizės, nelydimų nepilnamečių, perkėlimo, BEPS išorės
veiklos, specialiosios ir neatidėliotinos paramos srityse.
2014 m. rugsėjo mėn. surengtas aukšto lygio susitikimas

su vyriausiuoju komisaru António Guterresu, o 2014 m.
rugpjūčio mėn. Europos prieglobsčio paramos biure
surengtos aukščiausiosios vadovybės konsultacijos.
UNHCR dalyvavo EASO administracinės valdybos
posėdžiuose kaip balsavimo teisės neturintis narys ir
laiku teikė informacinius lapus. Be to, EASO veikloje
visus metus aktyviai dalyvavo Maltoje įsikūręs UNHCR
nuolatinis ryšių su EASO palaikymo biuras; jis dalyvavo
30 posėdžių ir praktinių seminarų.
2014 m. gruodžio mėn. Maltoje lankęsis JT specialusis
pranešėjas migrantų žmogaus teisių klausimais
(angl. UNSRM) F. Crépeau susitiko ir su EASO atstovais.
EASO pasidalijo informacija apie savo darbą ir pateikė
naujausių prieglobsčio tendencijų ir statistinių duomenų
ES+ šalyse apžvalgą.
EASO taip pat palaikė glaudžius ryšius su kitomis susijusiomis
prieglobsčio srityje veikiančiomis tarptautinėmis ir
tarpvyriausybinėmis organizacijomis, pvz., Europos Taryba,
Imigracijos tarnybų generalinių direktorių konferencija
(angl. General Directors of Immigration Services
Conference, GDISC), Tarpvyriausybinėmis konsultacijomis
migracijos, prieglobsčio ir pabėgėlių reikalų klausimais
(angl. Intergovernmental Consultations on Migration,
Asylum and Refugees, IGC) ir Tarptautine migracijos
organizacija (TMO). Bendradarbiaudamas su Europos
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Taryba ir TMO, EASO reguliariai keitėsi nuomonėmis ir
prisidėjo prie jų darbo. Bendradarbiaudamas su GDISC,
EASO dalyvavo GDISC valdančiosios tarybos posėdžiuose,
konferencijose ir praktiniuose seminaruose, o remdamasis
susirašinėjimu su IGC, EASO reguliariai dalyvavo IGC darbo
grupėse; vykdomasis direktorius dalyvavo IGC direktorių
susitikimuose.

4.4. Bendradarbiavimas su
asocijuotosiomis šalimis
EASO 2014 m. bendradarbiavimo su asocijuotosiomis
šalimis rezultatai
Laikinas Norvegijos dalyvavimo EASO veikloje
susitarimo įgyvendinimas
2014 m. gegužės mėn. priimtas Europos Sąjungos
Tarybos sprendimas Nr. 2014/301/ES dėl Europos
Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo dėl jos
dalyvavimo Europos prieglobsčio paramos biuro veikloje
sąlygų sudarymo. Rugpjūčio ir rugsėjo mėn. Norvegijos ir
EASO atstovai 2 kartus susitiko Maltoje ir Osle, siekdami
galutinai nustatyti praktinius susitarimo, laikinai taikomo
nuo 2014 m. kovo mėn., aspektus. Į EASO biudžetą
įtrauktas Norvegijos finansinis įnašas, o Norvegijos
pareigūnai aktyviai dalyvavo EASO rengtoje veikloje.

8 pav.

Plenarinis konsultacijų forumo posėdis

2013 m. pradėti rengti susitarimai su kitomis
asocijuotosiomis šalimis (Lichtenšteinu, Islandija ir
Šveicarija); vyksta įvairūs jų derybų ir ratifikavimo
proceso etapai.

4.5. Bendradarbiavimas su ES
agentūromis
EASO 2014 m. bendradarbiavimo su ES agentūromis
rezultatai
Surengti trys kontaktinės grupės susitikimai su TVR
agentūromis
Surengtas TVR agentūrų vadovų susitikimas
Surengtas TVR atstovų spaudai ir ryšių platinimo
specialistų susitikimas
Pasirašytas darbo susitarimas su „eu‑LISA“
Dalyvavimas keturiuose ES agentūrų tinklo
susitikimuose
2014 m. EASO perėmė pirmininkavimo TVR agentūrų tinklui
pareigas. Šiais metais TVR agentūros dvišalę ir daugiašalę
veiklą daugiausia vykdė dviem – strateginio ir horizontaliojo
bendradarbiavimo ir operatyvaus bendradarbiavimo –
lygmenimis. Glaudžiai bendradarbiavo ir TVR agentūrų
tinklo veikloje aktyviai dalyvavo Europos Komisija (Vidaus
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reikalų GD ir Teisingumo GD kaip generaliniai direktoratai
partneriai) ir Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT).
2014 m. TVR agentūros palaikė nuolatinius oficialius ir
neoficialius ryšius ir rengė reguliarius su jų veikla susijusius
susitikimus. Siekiant tobulinti bendrojo bendradarbiavimo
ir koordinavimo kanalus, EASO būstinėje Maltoje sausio,
balandžio ir rugsėjo mėn. surengti 3 TVR kontaktinės
grupės susitikimai, o lapkričio mėn. EASO surengė TVR
agentūrų vadovų susitikimą. Per metus TVR agentūrų
tinkle suplanuota ir įgyvendinta daug veiksmų. EASO
surengė ekspertų susitikimą prekybos žmonėmis
klausimais, mokymo koordinavimo susitikimą ir TVR
atstovų spaudai ir ryšių platinimo specialistų susitikimą;
šiuose renginiuose dalyvavo TVR agentūros.
Strateginiu lygmeniu EASO glaudžiai bendradarbiavo
su TVR agentūrų tinklu, siekdamas parengti bendrą
dokumentą28, kuriame būtų nustatyti horizontalieji
bendros svarbos klausimai ir agentūrų tarpusavio
bendradarbiavimo įnašas į veiksmingą 2014 m.
birželio mėn. Europos Vadovų tarybos priimtų ateinančių
metų TVR srities teisėkūros ir veiksmų planavimo
strateginių gairių įgyvendinimą. EASO koordinavo TVR
agentūrų 2014 m. bendradarbiavimo veiklos galutinės
ataskaitos rengimo procesą. Gruodžio mėn. šią ataskaitą
EASO vykdomasis direktorius pateikė Operatyvinio
bendradarbiavimo vidaus saugumo srityje nuolatiniam
komitetui (COSI); jis taip pat pateiktas Europos
Parlamentui ir Europos Komisijai.
2014 m. lapkričio 4 d. EASO ir „eu‑LISA“ pasirašė
darbo susitarimą29, kuriuo siekiama stiprinti abiejų šių
teisingumo ir vidaus reikalų srityje veikiančių agentūrų
bendradarbiavimą.
Platesniame ES decentralizuotų agentūrų tinkle EASO
2014 m. aktyviai dalyvavo keturiuose administracinių
įstaigų vadovų ir agentūrų vadovų susitikimuose, taip pat
teikė informaciją įvairioms konsultacijoms ir tyrimams.

4.6. Konsultacijų forumas
EASO 2014 m. konsultacijų forumo rezultatai
Įsteigtos trys tikslinių konsultacijų grupės
Konsultuotasi su 70 organizacijų

Prieglobsčio srityje veikiančią pilietinę visuomenę
sudaro daugybė aktyvių ir įvairių vietos, regioninių,
nacionalinių, Europos ir tarptautinių organizacijų. Šios
įvairių formų ir įvairias užduotis atliekančios organizacijos
atlieka svarbų vaidmenį aptariant prieglobsčio politikos
ir praktikos įgyvendinimą nacionaliniu ir ES lygmenimis;
jos padėjo užtikrinti prieglobsčio procedūrų sąžiningumą
ir tikslumą, pirmiausia iškeldamos kai kurias bylas
Europos Teisingumo Teisme ir Europos Žmogaus Teisių
Teisme. Vykdydamas veiklą EASO visus metus plėtojo
tarpusavio dialogą su pilietine visuomene. 2014 m.
įsteigtos trys tikslinių konsultacijų grupės, su daugiau
kaip 70 pilietinės visuomenės organizacijų konsultuotasi
dėl pagrindinių EASO dokumentų, įskaitant 2015 m.
darbo programą, 2013 m. metinę ataskaitą dėl padėties
ES prieglobsčio srityje, mokymo medžiagą, kokybės
užtikrinimo priemones ir IKŠ ataskaitas. Per liepos
7 d. Briuselyje vykusią konferenciją, kurioje dalyvavo
apie 100 pilietinės visuomenės atstovų, visuomenei
pristatyta metinė ataskaita. Vykdomasis direktorius
2014 m. EASO svetainėje paskelbtu atviru kvietimu teikti
informaciją paragino konsultacijų forumo narius pateikti
informaciją apie per metus atliktą jų darbą, kuriuo, jų
nuomone padėta įgyvendinti BEPS vietos, regioniniu,
nacionaliniu arba Europos lygmeniu.
EASO atsižvelgė į visą susijusią iš pilietinės visuomenės
gautą informaciją. 2014 m. gruodžio mėn. EASO
Briuselyje surengė plenarinį konsultacijų forumo
posėdį30. Šis posėdis surengtas siekiant apžvelgti
praėjusių metų bendradarbiavimo su pilietine visuomene
patirtį, sužinoti, ko išmokta, ir nustatyti būsimo
bendradarbiavimo sritis. Dalyvauti 2014 m. posėdyje
užsiregistravo daugiau kaip 100 dalyvių iš maždaug 60
įvairių organizacijų. Be įprastų tikslinių diskusijų dėl
pilietinės visuomenės dalyvavimo įvairiose EASO darbo
srityse, 2014 m. į posėdį įtraukta visos dienos teminė
konferencija, kurioje kalbėjo daugiau kaip 20 pranešėjų;
jie daug dėmesio skyrė nenumatytų atvejų planavimui,
valstybių narių veiksmams atsižvelgiant į Eritrėjos
prieglobsčio prašytojų srautą, skirtingų Sirijos apsaugos
prašytojams suteiktų apsaugos statusų ir Priskyrimo
direktyvos 15 straipsnio taikymo (dėl priskyrimo prie
papildomą apsaugą galinčių gauti asmenų) klausimams.
Dalyviai teigė esą patenkinti veikla ir ragino EASO ir
pilietinę visuomenę tęsti bendradarbiavimą.

Pusantros dienos plenarinis posėdis Briuselyje ir
teminė konferencija
100 pilietinės visuomenės konsultacijų
Konferencija rengiantis 2013 m. metinei ataskaitai
dėl padėties ES prieglobsčio srityje

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20141105-HoAgenciesJoint-statement-FINAL.pdf
28

https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Working-arrangementEASO-eu-LISA.pdf
29

https://easo.europa.eu/easo‑consultative‑forum/report‑of‑the-4th‑cons
ultative‑forum‑plenary‑meeting/
30
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5. EASO organizacinė veikla
5.1. Išteklių valdymas
2014 m. EASO vidaus organizacinei struktūrai vadovavo
jo vykdomasis direktorius; jam tiesiogiai talkino
Vykdomojo direktoriaus biuras, apskaitos pareigūnas ir
keturi šių padalinių ir (arba) vadovai:
• Bendrųjų reikalų ir administracijos padalinio (BRAP);
• Informacijos, dokumentacijos ir analizės centro
(IDAC);
• Operatyvinės paramos centro (OPC);
• Mokymo, kokybės ir kompetencijos centro (MKKC).
Visus metus vykdomasis direktorius ir šie keturi
padalinių ir (arba) centrų vadovai kas savaitę rinkosi
į valdymo grupės posėdžius, kad galėtų stebėti EASO
veiklos ir organizacijos pažangą ir aptarti būsimą veiklą.
Juos papildė teminiai vyriausiųjų pareigūnų posėdžiai,
surengti svarbiausiais su organizacija susijusiais
horizontaliaisiais klausimais.

Toliau apžvelgiamas 2014 m. personalas ir biudžetas;
išsami informacija pateikta 2014 m. konsoliduotojoje
metinėje veiklos ataskaitoje. 2014 m. pabaigoje Europos
prieglobsčio paramos biure dirbo 79 darbuotojai: 34
administratoriai, 14 asistentų, 19 sutartininkų ir 12
deleguotųjų nacionalinių ekspertų. 2014 m. pabaigoje
EASO dirbo 23 ES valstybių narių piliečiai. EASO baigė
vykdyti 25 įdarbinimo procedūras, nors keli 2014 m.
etatų plane numatyti pareigybių konkursai buvo baigti
tik kitų metų pradžioje. Kalbant apie lyčių pusiausvyrą
paminėtina, kad EASO dirbo 47 moterys (59 proc.) ir 32
vyrai (41 proc.). 2013 m. rugsėjo mėn. išrinktas EASO
darbuotojų komitetas reguliariai vykdė veiklą pagal jam
suteiktus įgaliojimus.
2014 m. EASO atliko pirmąjį metinį darbuotojų vertinimą.
Pirmojoje vertinimo ataskaitoje išimties tvarka apžvelgti
2012 ir 2013 m. ir per tuos metus dirbančiojo statusą
turėję darbuotojai. Atlikus darbo rezultatų vertinimą,
pirmasis perklasifikavimas vyks 2015 m., nes kai kurie
laikinai priimti tarnautojai ir sutartininkai buvo įdarbinti

VYKDOMASIS
DIREKTORIUS

Bendrųjų reikalų ir
administracijos
departamentas

Vykdomojo
direktoriaus
biuras

Buhalterija

Informacijos,
dokumentacijos ir
analizės centras

Operatyvinės
paramos centras

Mokymo,
kokybės ir
kompentencijos
centras

Bendrųjų
reikalų skyrius

Informacijos ir
dokumentacijos
skyrius

Specialios ir
neatidėliotinos
paramos skyrius

Mokymo skyrius

Administracinių reikalų
skyrius

Informavimo apie
kilmės šalį
skyrius

Išorės subjektų ir
prieglobsčio
prašytojų perkėlimo skyrius

Kokybės skyrius

Prieglobsčio
analizės skyrius

3 diagrama.
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nuo antrojo 2011 m. pusmečio, todėl jiems bus tinkama
taikyti pareigų paaukštinimo procedūrą. EASO taikytos
taisyklės ir procedūros atitinka susijusias tarnybos
nuostatų taisykles, būtent 43 ir 45 straipsnius, ir kitų
tarnautojų įdarbinimo sąlygų 15, 54 ir 87 straipsnius.
2014 m. gegužės mėn. administracinė valdyba patvirtino
sprendimą dėl EASO įnašo į privačią ir (arba) tarptautinę
mokyklą Maltoje lankantiems vaikams taikomus
mokyklos mokesčius ir remiant jų integraciją į vietos
aplinką. Šiame sprendime numatyta teikti tinkamą
finansinę paramą darbuotojams, kurių vaikai lanko šias
mokyklas, taip pat atsižvelgiant į tvaraus ir subalansuoto
požiūrio į finansinės paramos metiniams mokyklos
mokesčiams ir agentūros išlaidas rengimą. 2014 m. EASO
surengė kelis darbuotojams skirtus kultūros ir socialinius
renginius, įskaitant aštuonis teminius veiksmus. Jais
siekta informuoti EASO darbuotojus apie svarbius
klausimus ir stiprinti kolektyvą.
Dėl biudžeto ir jo įgyvendinimo paminėtina, kad 2014 m.
EASO biudžetas siekė apie 15,6 mln. EUR įsipareigojimų
ir mokėjimų asignavimų, įskaitant Europos kaimynystės
politikos projektui numatytą finansavimą ir Norvegijos
įnašą. 2014 m. atlikta biudžeto laikotarpio vidurio ir
metų pabaigos peržiūra ir priimtos dvi biudžeto pataisos.
EASO toliau gerino su viešųjų pirkimų ir sutarčių
sudarymo procesais susijusį planavimą, stebėseną ir
ataskaitų teikimą. Jis sėkmingai įgyvendino 2014 m.
viešųjų pirkimų planą: padėjo vykdyti penkis atvirus
konkursus, penkis iki 60 000 EUR vertės konkursus, 83
iki 15 000 EUR vertės derybų procedūras, dvi išimtines
derybų procedūras. Iš viso pateikta 2 200 su viešaisiais
pirkimais susijusių konsultacijų ir nuolat imtasi tolesnių
veiksmų.
Informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityje, siekiant
remti operatyvinę veiklą, gerinta IRT infrastruktūra,
pirmiausia IPPS, bendro IKŠ portalo ir informacijos
sklaidos srityje. Sėkmingai įvykdyta 20 IRT projektų,
patvirtintas Projektų vadybos valdymo planas ir
parengta IRT strategija. Baigta kurti techninė nelaimių
padarinių šalinimo infrastruktūra; ji parengta perkelti
į „eu‑LISA“.
Atsižvelgdamas į Vidaus audito tarnybos (VAT) ir Europos
Audito Rūmų rekomendacijas, EASO įgyvendino ir toliau
plėtojo savo vidaus kontrolės priemones, atitinkančias
2012 m. lapkričio mėn. priimtus vidaus kontrolės
standartus. Be metinių finansinių ataskaitų audito,
2014 m. VAT pateikė EASO operatyvinės paramos
audito ataskaitą; taip pat parengtas veiksmų planas,
kuriame nurodyta, kaip atsižvelgti į ataskaitoje pateiktas
rekomendacijas. Nuorodos į šią veiklą pateiktos šios
metinės veiklos ataskaitos II dalies 1 skyriuje.

5.2. Vidaus ir išorės
komunikacinė veikla
Vidaus ir išorės komunikacinės veiklos srityje EASO
2014 m. daug pasiekė didindamas informacijos
sklaidos aprėptį ir skatindamas informacijos platinimą.
Todėl, palyginti su 2013 m., informacinių biuletenių
prenumeratorių skaičius padidėjo 78 proc., su EASO
susijusių pranešimų spaudoje skaičius – dvigubai,
o apsilankymų EASO svetainėje skaičius – 30 proc.
2014 m. birželio mėn. administracinė valdyba priėmė
komunikacijos strategiją; paskelbta 20 pranešimų
spaudai ir išleista 10 EASO informacinių biuletenių,
surengtos dvi spaudos konferencijos ir 15 interviu.
Kasdien rengtos spaudos ištraukos ir stebėta spauda.
EASO veiksmingai tvarkė EASO informacinę pašto
dėžutę ir atsakė į 600 el. paštu gautų užklausų. Nuo
kovo mėn. darbuotojams kas savaitę siųstas pranešimas,
kuriame pateikta informacija apie ateinančią savaitę;
taip pat sukurtas vidaus intraneto portalas. Naudojantis
Facebook ir YouTube, sukurti nauji komunikacijos
socialine žiniasklaida kanalai. 2014 m. EASO pasirašė
naują bendrąją ketverių metų sutartį dėl svetainės
naujinimo, priežiūros ir prieglobos.
EASO stiprino savo ryšius su strateginiais atitinkamų
žiniasklaidos organizacijų nariais. Be to, surengtas ryšių
platinimo specialistų susitikimas, o birželio 19 d. visose
valstybėse narėse ir Europos Parlamente surengta visai
ES skirta EASO informacinė diena.
2014 m. EASO paskelbė 34 jo vaizdinį identitetą
atitinkančius leidinius, įskaitant programavimo
dokumentus, ataskaitas, mokymo medžiagą, vadovus
ir brošiūras. Pradėtas ir 2015 m. pradžioje baigtas kurti
vaizdo įrašas apie EASO31. Taip pat platintos reklaminės
prekės.
Dokumentų tvarkymo srityje patvirtintas administracinių
dokumentų įslaptinimo ir saugojimo planas, taip pat
parengta dokumentų tvarkymo politika.
Gauti penki pranešimai pagal Reglamento Nr. 45/2001
25 straipsnį, o Europos duomenų apsaugos priežiūros
pareigūnui pateikti 3 pranešimai apie išankstinę patikrą
(Reglamento Nr. 45/2001 27 straipsnis). Atnaujintas
asmens duomenų tvarkymo veiksmų inventorius ir
asmens duomenų tvarkymo registras (Reglamento
Nr. 45/2001 26 straipsnis). Patvirtinta Duomenų
apsaugos pareigūno užduočių ir atsakomybės chartija,
o naujiems darbuotojams surengtas pirmasis naujokų
priėmimo mokymas duomenų apsaugos tema.
Birželio mėn. patvirtinta EASO saugumo politika ir baigta
vykdyti dokumentų, kurie yra ES įslaptinta informacija,
tvarkymo saugumo procedūra.

31

https://easo.europa.eu/download/75282/
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5.3. EASO išorės vertinimas
EASO reglamento 46 straipsnyje nurodyta, kad EASO turi
pavesti atlikti jo veiklos rezultatų nepriklausomą išorės
vertinimą. Bendrasis šio vertinimo tikslas – įvertinti
papildomą naudą Europos Sąjungai, EASO poveikį,
veiksmingumą, efektyvumą ir darbo praktiką pirmaisiais
metais, per kuriuos įgyvendinamas jam suteiktas
įgaliojimas, ir kartu padėti įgyvendinti BEPS, įskaitant
naują prieglobsčio teisės aktų rinkinį. Nepriklausomas
vertinimas apims 2011 m. birželio mėn. – 2014 m.
birželio mėn. laikotarpį.
EASO administracinė valdyba į iniciatyvinę grupę paskyrė
du savo narius ir du EASO darbuotojus. Patvirtinus
įgaliojimus ir įgyvendinus taikytiną viešųjų pirkimų
procedūrą, 2014 m. spalio mėn. sutartis sudaryta su
bendrove „Ernst & Young“.
2014 m. spalio 20 d. Maltoje vyko pirmasis susitikimas
vertinimo klausimais, o gruodžio mėn. rangovas pateikė
pradžios ataskaitą. Duomenų rinkimo etapas prasidėjo
stebėjimu dalyvaujant gruodžio mėn. administracinės
valdybos posėdyje ir plenariniame konsultacijų forumo
posėdyje, taip pat dokumentų patikra. Sukurti duomenų
rinkimo metodai, kad būtų galima pradėti su EASO
pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais susijusį
tyrimą, surengti pusiau struktūrizuotus pokalbius ir
parengti tikslinius atvejų tyrimus. Duomenų rinkimo
etapas tęsis pirmąjį 2015 m. pusmetį. Galutinę ataskaitą
rangovas turėtų pateikti iki 2015 m. liepos mėn.
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6. Priedai
6.1. Biudžeto vykdymas ir finansinė ataskaita
1 lentelė.

2014 m. įsipareigojimų asignavimų biudžeto vykdymas

Antraštinė
dalis

Finansavimo
šaltinis

C1
C4
1 antraštinė
C5
dalis
C8
R0
1 antraštinė dalis iš viso
C1
2 antraštinė C5
dalis
C8
R0
2 antraštinė dalis iš viso
C1
3 antraštinė
C4
dalis
C8
3 antraštinė dalis iš viso
4 antraštinė
R0
dalis
4 antraštinė dalis iš viso
Iš viso įsipareigojimų
asignavimų

Įsipareigojimų asignavimai
Dabartinis
Dabartinis
biudžetas (EUR)
vykdymas (EUR)
6 130 000,00
5 650 007,36
1 454,12
1 115,63
447,45
447,45
149 606,18
78 579,70
100 000,00
6 000,00
6 381 507,75
5 736 150,14
2 509 844,94
2 185 386,17
29 045,91
29 045,91
540 269,20
464 878,50
235 349,36
43 569,59
3 314 509,41
2 722 880,17
6 027 000,00
4 585 582,71
12 496,32
1 020,12
1 922 539,53
1 559 682,69
7 962 035,85
6 146 285,52

Likutis
(EUR)
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

Santykis (%)
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

661 780,21

614 645,40

47 134,81

92,88

661 780,21

614 645,40

47 134,81

92,88

18 319 833,22

15 219 961,23

3 099 871,99

83,08
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2 lentelė.

Antraštinė
dalis

2014 m. mokėjimų asignavimų biudžeto vykdymas

Finansavimo
šaltinis
C1
C4
1 antraštinė
C5
dalis
C8
R0
1 antraštinė dalis iš viso
C1
2 antraštinė C5
dalis
C8
R0
2 antraštinė dalis iš viso
3 antraštinė C1
dalis
C4
3 antraštinė dalis iš viso
4 antraštinė
R0
dalis
4 antraštinė dalis iš viso
Iš viso mokėjimų
asignavimų

Mokėjimų asignavimai
Dabartinis biudžetas Dabartinis vykdymas
(EUR)
(EUR)
6 130 000,00
5 432 167,53
1 454,12
1 115,63
447,45
447,45
149 606,18
78 579,70
100 000,00
0,00
6 381 507,75
5 512 310,31
2 509 844,94
1 576 537,73
29 045,91
29 045,91
540 269,20
464 878,50
235 349,36
0,00
3 314 509,41
2 070 462,14
6 027 000,00
3 453 372,96
12 496,32
11 514,45
6 039 496,32
3 464 887,41

Likutis
Santykis (%)
(EUR)
697 832,47
88,62
338,49
76,72
0,00
100,00
71 026,48
52,52
100 000,00
0,00
869 197,44
86,38
933 307,21
62,81
0,00
100,00
75 390,70
86,05
235 349,36
0,00
1 244 047,27
62,47
2 573 627,04
57,30
981,87
92,14
2 574 608,91
57,37

661 780,21

254 105,23

407 674,98

38,40

661 780,21

254 105,23

407 674,98

38,40

16 397 293,69

11 301 765,09

5 095 528,60

68,92

EASO 2014 m. bendroji metinė ataskaita — 33

6.2. EASO darbuotojų pasiskirstymas 2014 m. gruodžio 31 d.
2014 m.
Leista ES biudžete
Užimta 2014 12 31
Laikinosios
Nuolatinės
Laikinosios
Pareigūnai
pareigybės
pareigybės
pareigybės
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
3
0
4
0
4
0
8
0
8
0
9
0
9
0
3
0
3
0
7
0
6
0
37
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
6
0
6
0
1
0
1
0
5
0
5
0
14
0
14
0
51
0
4832
51
48

Pareigų grupė ir kategorija
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Iš viso AD
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Iš viso AST
IŠ VISO
IŠ VISO
DNE

Leista 2014 m.

Iš viso
Sutartininkai

33

14
Leista 2014 m.

12
Įdarbinti
2014 12 31

IV PG

8

7

III PG

8

8

II PG

3

2

I PG

2

2

21

1933

Iš viso

32

Įdarbinti
2014 12 31

Įskaitant pasiūlymus.
Ten pat.
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Iš viso darbuotojų pagal lytis
(2014 12 31 duomenys)

V, 31 (40 %)

M, 47 (60 %)

V

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

M
EASO nacionalinė pusiausvyra (duomenys iki 2014 12 31)

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 %
Pilietybė

Procentinė dalis

EASO nacionalinė pusiausvyra (duomenys iki 2014 12 31)
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. EASO 2014 m. leidiniai
Pavadinimas

Kalba

10 EASO informacinių biuletenių

EN

EASO 2014 m. komunikacijos planas

EN

EASO 2014 m. komunikacijos strategija

EN

EASO 2015 m. darbo programa

Visos ES kalbos

2014–2016 m. daugiametė darbo programa

EN

EASO 2013 m. metinė veiklos ataskaita

Visos ES kalbos

EASO 2013 m. metinė ataskaita dėl padėties ES prieglobsčio srityje

EN, FR, ES, DE, IT

Brošiūra apie TVR agentūras

EN

EASO išorės veiklos strategija

EN

12 mėnesinių tendencijų analizių ataskaitų

EN

EASO 2014 m. brošiūra

Visos ES kalbos,
arabų kalba

4 ketvirtinės prieglobsčio ataskaitos

EN

EASO mokymo programa. Bendros Europos prieglobsčio sistemos modulio vadovas

EN

EASO mokymo programa.

EN

Prieglobsčio padėties Bulgarijoje vertinimo ataskaita

EN

Bendras atrinktų ES valstybių narių pasirengimo galimam asmenų antplūdžiui iš Ukrainos EN
pasirengimo vertinimas
Kokybės matricos ataskaita. Atitiktis reikalavimams

EN

Būsimo vizų režimo liberalizavimo Gruzijos piliečiams galimas poveikis migracijai ir saugumui EN
EASO lankstinukas

EN

Graikijai skirtas EASO veiklos planas. Tarpinis įgyvendinimo vertinimas

EN

Kokybės matricos ataskaita. Įrodymų vertinimas (ribota versija)

EN

Kokybės matricos ataskaita. Asmeninis pokalbis (ribota versija)

EN

Kokybės matricos ataskaita. Atitiktis reikalavimams (ribota versija)

EN

EASO mokymo programa. Įtraukties modulio vadovas

EN

EASO mokymo programa. Pokalbio metodų modulio vadovas

EN

EASO mokymo ir ekspertų grupės įgaliojimai

EN

EASO praktinis vadovas. Asmeninis pokalbis

EN

Priskyrimo direktyvos (2011/95/ES) 15 straipsnio c punktas. Teisminė analizė

EN

EASO praktinis vadovas. Su internetiniais IKŠ moksliniais tyrimais susijusios priemonės ir EN
patarimai
EASO IKŠ ataskaita dėl Somalio. Šalies apžvalga

EN, SK

EASO IKŠ ataskaita dėl Čečėnijos. Moterys, santuoka, skyrybos ir vaikų globa

EN, IT, FR, DE, PL

Informacija apie padėtį Irake

EN

Informacija apie padėtį Ukrainoje

EN

Informacija apie padėtį Eritrėjoje

EN

KAIP ĮSIGYTI EUROPOS SĄJUNGOS LEIDINIŲ
Nemokamų leidinių galite įsigyti:
•	vieną egzempliorių:
svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
•	daugiau negu vieną egzempliorių / plakatą / žemėlapį:

Europos Sąjungos atstovybėse (http://ec.europa.eu/represent_lt.htm),
ES nepriklausančių šalių delegacijose (http://eeas.europa.eu/delegations/index_lt.htm),
susisiekę su tarnyba Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm)
arba paskambinę numeriu 00 800 6 7 8 9 10 11 (nemokamai visoje ES (*).

(*)	Informacija teikiama nemokamai, daugelis skambučių taip pat nemokami (nors kai kurie ryšio paslaugų teikėjai gali imti
mokestį, taip pat gali reikėti mokėti, jeigu skambinsite taksofonu arba viešbučio telefonu).

Parduodamų leidinių galite įsigyti:
•	svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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