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Saīsinājumi
AEAJ
Eiropas Administratīvo tiesnešu asociācija
AIP
Patvēruma reakcijas rezerves saraksts
APD
Patvēruma procedūru direktīva
ATCR
Ikgadējās trīspusējās sarunas par mītnesvietas maiņu
AST
Patvēruma atbalsta grupa
KEPS
Kopējā Eiropas patvēruma sistēma
CEPOL
Eiropas Policijas akadēmija
IVI
Izcelsmes valsts informācija
EASO
Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
EIGE
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts
EMCDDA
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
EMT
Eiropas migrācijas tīkls
EKPI
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instruments
EPRA
Eiropas platforma uzņemšanas aģentūrām
EPS
Agrīnās brīdināšanas un sagatavotības sistēma
ES
Eiropas Savienība
eu‑LISA	Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma
telpā
Eurojust
Eiropas Tiesu sadarbības vienība
Eiropols
Eiropas Policijas birojs
FRA
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Frontex	Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām
robežām
GDISC
Imigrācijas dienestu konferences ģenerāldirektori
SNG
Statistikas nodrošināšanas grupa
IALN
Starpaģentūru juridiskais tīkls
IARLJ
Patvēruma tiesību tiesnešu starptautiskā asociācija
IDS
Informācijas dokumentēšanas sistēma
IGC
Starpvaldību sarunas par migrācijas, patvēruma un bēgļu jautājumiem
IOM
Starptautiskā Migrācijas organizācija
TI
Tieslietas un iekšlietas
LGB
Lesbietes, geji un biseksuālas personas
MFF
Daudzgadu finanšu shēma
MSPP
Daudzgadu personāla politikas plāns
NCP
Valsts kontaktpunkts
RAAP
Reģionālās attīstības un aizsardzības programmas
THB
Cilvēku tirdzniecība
UNHCR
ANO Augstais komisārs bēgļu jautājumos
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Ievads
EASO gada ziņojumā ir atspoguļoti aģentūras sasniegumi
2014. gadā un šim mērķim izmantotie resursi. Šā
ziņojuma struktūra atbilst EASO 2014. gada darba
programmai un sniedz plašu pārskatu par sasniegumiem
atbilstoši gada darba programmā noteiktajiem mērķiem
un darbības rādītājiem.
Ziņojumā sniegta arī galvenā informācija par EASO
organizatorisko struktūru un publikācijām, kā arī cilvēku
un finanšu resursu pārvaldību.
Gada ziņojums — agrāk saukts par gada darbības
pārskatu — ir sagatavots saskaņā ar EASO regulas
29. panta 1. punkta c) apakšpunktu, un 2015. gada
8. jūnijā to ir pieņēmusi EASO valde. Gada ziņojums,
vēlākais, 2015. gada 15. jūnijā ir jānosūta Eiropas
Parlamentam, Padomei un Komisijai, kā arī Iekšējam
revīzijas dienestam un Revīzijas palātai. Gada ziņojums
ir publisks dokuments un ir pārtulkots visās ES oficiālajās
valodās.
2015. gadā, ņemot vērā 2014. gada 16. decembra Paziņojumu par decentralizēto aģentūru programmdokumenta

pamatnostādnēm (C(2014) 9641), tika sagatavots arī
2014. gada konsolidētais darbības pārskats atbilstoši
jaunajām ziņošanas prasībām, kas noteiktas ar Finanšu
pamatregulu (47. pants). Konsolidētais gada darbības
pārskats ietver izpilddirektora ticamības deklarāciju, ka
pārskatā iekļautā informācija sniedz patiesu un skaidru
priekšstatu par to, vai darbībai piešķirtie resursi ir izmantoti paredzētajiem mērķiem atbilstoši pareizas finanšu
pārvaldības principam un ieviestās kontroles procedūras garantē veikto darījumu likumību un pareizību; tas
ietver arī 2014. gada galīgos pārskatus, plašus budžeta
un finanšu pārvaldības ziņojumus, aģentūras pārskata
gadā veiktās iekšējās pārbaudes un iekšējās un ārējās
revīzijas, kā arī informāciju par EASO publikācijām.
Gada ziņojums ir izmantots EASO konsolidētā gada
darbības pārskata I daļas (Politikas sasniegumi)
sagatavošanai.
Konsolidētais gada darbības pārskats kopā ar EASO
valdes novērtējumu, vēlākais, 2015. gada 1. jūlijā ir
jānosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai,
kā arī Iekšējam revīzijas dienestam un Revīzijas palātai.
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Kopsavilkums
EASO pasākumus, kas īstenoti 2014. gadā, var iedalīt
piecās galvenajās jomās — pastāvīgais atbalsts, īpašais
atbalsts, ārkārtas atbalsts, informatīvais un analītiskais
atbalsts, kā arī atbalsts trešajām valstīm.
Pastāvīga atbalsta jomā EASO ir novadījis trīspadsmit
apmācību sesijas apmācītājiem, organizējis četras
reģionālās apmācību sesijas, izstrādājis vienu jaunu
mācību moduli un atjauninājis četrus mācību moduļus,
izstrādājis divas apmācību rokasgrāmatas un sagatavojis
gada ziņojumu par apmācību, izmantojot studiju kabīni,
organizējis ikgadējo didaktikas semināru, divas valstu
kontaktpunktu mācību sanāksmes, kā arī uzsācis EASO
apmācības sistēmas sertifikācijas procesu.
EASO darbs patvēruma procesu un lēmumu kvalitātes
nodrošināšanai ietvēra tematiskas kartes izveidi par
piekļuvi procedūrai, personu ar īpašām vajadzībām un
īpašu procedūru identificēšanu, praktisku rokasgrāmatu
izstrādi par personisko interviju un pierādījumu
novērtēšanu, trīs tematiskas sanāksmes, astoņas darba
grupu sanāksmes un valsts kontaktpunktu sanāksmi par
kvalitāti. Turklāt EASO pastiprināja sadarbību ar tiesu un
tribunālu darbiniekiem, organizējot ikgadējo konferenci
un trīs ekspertu sanāksmes, kā arī izstrādājot praktisku
instrumentu attiecībā uz Kvalifikācijas direktīvas
15. panta c) apakšpunktu. Cilvēku tirdzniecības jomā
EASO koordinēja tieslietu un iekšlietu aģentūru
sagatavoto ziņojumu par kopīgām darbībām no
2012. gada oktobra līdz 2014. gada oktobrim cilvēku
tirdzniecības izskaušanai, kā arī organizēja vienu
ekspertu sanāksmi.
Tika organizēta EASO praktiskās sadarbības konference
par nepavadītiem nepilngadīgajiem un četras tematiskas
sanāksmes, kā arī sākta publikācijas sagatavošana par
ģimenes meklēšanu un publikācijas “EASO izmantotā
vecuma novērtēšanas prakse Eiropā” novērtēšana.
Izcelsmes valsts informācijas (IVI) jomā EASO turpināja
attīstīt IVI portālu, kas apkalpoja 580 aktīvus lietotājus,
izveidoja četrus jaunus tīklus IVI iegūšanai par Irānu,
Irāku, Krieviju un Afganistānu, valstu kopējā portāla
administratoriem organizēja divas sanāksmes un četras
mācību sesijas, kā arī divas stratēģiskās IVI tīkla sanāksmes
un trīspadsmit konkrētai valstij veltītus darbseminārus
un seminārus. Papildus tam EASO sagatavoja divus IVI
ziņojumus (par Somāliju un Čečeniju) un publikāciju
“Instrumenti un ieteikumi tiešsaistes IVI izpētei”.
Īpašs atbalsts tika sniegts Itālijai, pabeidzot īpašā
atbalsta plāna īstenošanu, kas sākās 2014. gadā, un
no 2014. jūnija — arī Kiprai. EASO organizēja vairākas
praktiskās sadarbības sanāksmes par atbalsta sniegšanas
instrumentiem, rīcības plāniem ārkārtas situācijām,
pārvietošanu un uzņemšanu.

Turklāt sadarbībā ar citām ieinteresētajām personām
EASO īstenoja astoņas darbības Vidusjūras reģiona
darba grupas jomā, tostarp sešus izmēģinājuma
projektus par patvēruma pieteikumu kopīgu apstrādi un
izmēģinājuma projektu par palīdzību personām, kuras
lūdz starptautisko aizsardzību.
EASO sniedza ārkārtas palīdzību Grieķijai un Bulgārijai,
pabeidzot attiecīgo darbības plānu īstenošanu. EASO
organizēja divas patvēruma reakcijas rezerves saraksta
valstu kontaktpunktu sanāksmes.
Informatīvā un analītiskā atbalsta jomā EASO publicēja
2013. gada ziņojumu par situāciju patvēruma jomā
Eiropas Savienībā, izmantojot arī ieguldījumu, ko sniedza
aptuveni četrdesmit ieinteresētās personas. Papildus
tam EASO sagatavoja trīs ceturkšņa ziņojumus un
divpadsmit mēneša ziņojumus par situāciju patvēruma
jomā, kā arī septiņus ad hoc ziņojumus. Turklāt EASO
organizēja divas tikšanās ar statistikas nodrošināšanas
grupu, pilnībā ieviesa agrīnās brīdināšanas un gatavības
sistēmas (EPS) II posmu un izstrādāja priekšlikumu EPS
III posmam.
Trešo valstu atbalsta jomā EASO turpināja īstenot savu
ārējās dimensijas stratēģiju jo īpaši, īstenojot Eiropas
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI)
projektu sadarbībā ar Jordāniju, Tunisiju un Maroku.
EASO izveidoja ārējās dimensijas tīklu un organizēja
divas praktiskās sadarbības sanāksmes. EASO piedalījās
ikgadējā mītnesvietas maiņas un pārvietošanas forumā
2014. gada 25. septembrī un pabeidza mītnesvietas
maiņas ciklu kartēšanu dalībvalstīs.
EASO organizācijas un sadarbības ar ieinteresētajām
personām jomā EASO organizēja trīs valdes sēdes,
parakstīja trīs sadarbības nolīgumus ar eu‑LISA,
organizēja ceturto konsultatīvā foruma sanāksmi un par
vairākiem tematiem apspriedās ar pilsonisko sabiedrību.
EASO 2014. gadā vadīja tieslietu un iekšlietu (TI) aģentūru
tīklu un tā ietvaros organizēja trīs kontaktgrupas
sanāksmes un TI aģentūru vadītāju sanāksmes. Tika
organizēti dažādi augsta līmeņa apmeklējumi, tostarp
uzņemot ANO Augsto komisāru bēgļu jautājumos
Antonio Guterešu un Eiropas iekšlietu komisāri Sesīliju
Malmstrēmu. EASO pastiprināja arī savu iekšējo un
ārējo saziņu — pieņēma saziņas stratēģiju, regulāri
izdeva informāciju presei un biļetenus, bet 2014. gada
19. jūnijā organizēja EASO informācijas dienu dalībvalstīs
un Eiropas Parlamentā. Visbeidzot, EASO kopā ar Eiropas
Komisiju organizēja trīs apvienoto kontaktkomiteju
sanāksmes par Kvalifikācijas direktīvu, Dublinas regulu
un Patvēruma procedūras direktīvu. 2014. gadā tika
uzsākts arī EASO ārējais novērtējums.
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Galvenie EASO darbības rezultāti 2014. gadā
Organizētas 117 sanāksmes un darbsemināri.
2014 dalībnieki sanāksmēs un darbsemināros.
Viens jauns mācību modulis.
Četri atjaunināti mācību moduļi.
Saņemti 100 viedokļi no pilsoniskās sabiedrības.
70 apspriešanās ar pilsoniskās sabiedrības
organizācijām.
Pilnībā ieviests EPS II posms.
Seši izmēģinājuma projekti par pieteikumu kopīgu
apstrādi un viens izmēģinājuma projekts par
informācijas vākšanu par palīdzību ar patvērumu
saistīto lēmumu pieņemšanas procesā.
Četri operatīvā atbalsta plāni.
34 publikācijas.
Trīs augsta līmeņa apmeklējumi.
Tieslietu un iekšlietu aģentūru tīkla vadība.
Noslēgts sadarbības nolīgums ar eu‑LISA.
Trīs kontaktkomitejas sanāksmes kopā ar Eiropas
Komisiju.
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1. Sagatavošanās — svarīgi notikumi
2014. gadā
2014. gadā ES+ bija starptautiskās aizsardzības
saņemšanas pieteikumu skaita nepieredzēts pieaugums,
kopā sasniedzot 662 825 pieteikumus (1).

aktu pārvēršana darbībā” (5). Visbeidzot, Eiropas
Parlaments 2014. gada 4. martā pieņēma ziņojumu (6)
par Stokholmas programmas vidusposma pārskatu.
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Saskaņā ar jaunajām pamatnostādnēm kopīgā prioritāte
ir konsekventi transponēt, īstenot un konsolidēt esošos
juridiskos instrumentus un politikas pasākumus. Mērķis ir
virzība uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveidi,
labāk pārvaldot migrāciju visos tās aspektos, novēršot
un apkarojot noziedzību un terorismu un uzlabojot tiesu
iestāžu sadarbību Savienībā. Jaunais Eiropas Komisijas
priekšsēdētājs Žans Klods Junkers 2014. gada novembrī
uzdevuma vēstulē (7) komisāram migrācijas, iekšlietu
un pilsonības jautājumos (Dimitris Avramopuls) aicināja
palielināt EASO lomu, kā arī pilnībā ieviest un padarīt
darboties spējīgu kopējo Eiropas patvēruma sistēmu.

2010

2011

Atkārtotu pieteikumu
iesniedzēji

2012

2013

2014

Pirmā pieteikuma
iesniedzēji

1. grafiks. Ceturtais gads pēc kārtas, kad ES+
pieaug patvēruma pieteikumu skaits.
2014. gads tieslietu un iekšlietu jomā bija iezīmīgs ar
svarīgiem notikumiem politikas līmenī — astotā Eiropas
Parlamenta ievēlēšanu un jauna Eiropas komisāra
iecelšanu. Šajā sakarā EASO ir veltījis daudz pūļu, lai
apmainītos ar viedokļiem un kopā ar citām tieslietu
un iekšlietu aģentūrām koordinētu uz pierādījumiem
balstītas informācijas sniegšanu politikas apspriešanai
un lēmumu pieņemšanas procesam.
2014. gada beigās beidzās Stokholmas programmas un tās
rīcības plāna piecu gadu periods. Sakarā ar to ES Padome
2014. gada jūnija sēdē pieņēma leģislatīvās un darbības
plānošanas stratēģiskās pamatnostādnes nākamajiem
gadiem tieslietu un iekšlietu jomā (2). Gatavojoties
šai sēdei, Padomei lūdza veikt apspriešanas procesu,
kurā ieguldījumu dot aicināja arī Komisiju. Kā daļu no
šā procesa Padome organizēja vairākas sanāksmes
turpmākās tieslietu un iekšlietu politikas apspriešanai.
Savukārt Komisija 2014. gada 11. martā pieņēma divus
šādus paziņojumus par tieslietām un iekšlietām: “ES
Tiesiskuma programma laikposmam līdz 2020. gadam —
uzticēšanās, mobilitātes un izaugsmes stiprināšana
Savienībā” (COM(2014) 144) (3) un “Atvērta un droša
Eiropa — mērķa īstenošana” (COM(2014) 154) (4). EASO
šajā procesā deva ieguldījumu ar dokumentu “Kopējās
Eiropas patvēruma sistēmas pilnīga ieviešana — tiesību

(1) EASO gada ziņojums par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savienībā
2014. gadā.
(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
ec/143478.pdf

ES iestāžu noteiktajās prioritātēs ir uzsvērts, ka
patvēruma jomā atbildība un solidaritāte iet roku rokā.
Šajā ziņā EASO ir galvenais funkcionālais dalībnieks, lai
praksē sasniegtu augstus kopējos standartus un ciešāku
sadarbību, radot līdzvērtīgus nosacījumus vienādu
patvēruma lietu izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai par
tām vienādā veidā visā Savienībā. Vienotas prakses un
kopīga apmācība veicinās savstarpēju uzticību. Tādējādi
pilnībā atbilstoši savām pilnvarām EASO 2014. gadā
turpināja izstrādāt kopīgu mācību programmu, kas
pielāgota pārskatītajam patvēruma tiesību kopumam,
un sniedza operatīvu atbalstu un palīdzību dalībvalstu
patvēruma sistēmām ar identificētajām specifiskajām
vajadzībām, jo īpaši Bulgārijai, Grieķijai, Itālijai un Kiprai.
Turklāt EASO ir uzsācis izmēģinājuma projektus par
patvēruma pieteikumu kopēju apstrādi dalībvalstīs, tā
veicinot ātrāku un efektīvāku patvēruma pieteikumu
apstrādi, pilnībā ievērojot ES un valstīs piemērojamo
tiesisko regulējumu. EASO vēl vairāk pastiprināja
savu agrīnās brīdināšanas un gatavības sistēmu, kas
analizē situāciju patvēruma jomā ES un katru mēnesi,
ceturksni un gadu dalībvalstīm sniedz tendenču analīzes
ziņojumus.

(5) ht tps://easo.europa.eu/wp ‑ content /uploads/E A SO ‑writ ten ‑
contribution‑in‑full1.pdf

http://ec.europa.eu/justice/effectivejustice/files/com_2014_144_en.pdf

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

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

(7) ()http://ec.europa.eu/commission/sites/cwt/files/commissioner_
mission_letters/avramopoulos_en.pdf

(3)
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1. attēls. ANO Augstais komisāra bēgļu jautājumos EASO valdes sēdē.
Attiecībā uz iekšējo organizāciju 2014. gadā EASO
joprojām bija sākuma etapā; EASO ietekmēja budžeta
ierobežojumi, tāpēc nedaudz samazinājās sākotnēji
paredzētie cilvēku un budžeta resursi. EASO 2014. gadā

jau strādāja 79 darbinieki, un tā budžets bija EUR
15 miljoni, kas paredzēti izmantošanai saistību un
maksājumu apropriācijās. 2014. gadā sākās EASO ārējā
izvērtēšana, ko paredzēts pabeigt līdz 2015. gada jūlijam.

2. EASO prioritātes 2014. gadā
EASO 2014. gadā galveno uzmanību pievērsa dalībvalstu
atbalstam, ieviešot piecus pārstrādātos ES juridiskos
instrumentus patvēruma jomā, kas veido pamatu kopējās
Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) otrajam posmam, —
Kvalifikācijas direktīvu (Direktīva 2011/95/ES), Dublinas
III regulu (Regula (ES) Nr. 604/2013), Uzņemšanas
nosacījumu direktīvu (Direktīva 2013/33/ES), Patvēruma
procedūras direktīvu(Direktīva 2013/32/ES) un Eurodac
regulu (Regula (ES) Nr. 603/2013). EASO bija galvenā
loma, šajā procesā atbalstot dalībvalstis ar daudziem
instrumentiem, kas izstrādāti, lai sasniegtu paredzēto
mērķi. Izstrādājot šos instrumentus, EASO ir ņēmis
vērā esošās paraugprakses un praktiskās sadarbības
līdzekļus, lai nodrošinātu papildināmību un izvairītos
no dublēšanas. Visbeidzot, 2014. gadā EASO īstenoja
Vidusjūras reģiona darba grupas plānotos pasākumus.

EASO prioritātes 2014. gadā
Atbalstīt pārstrādātās patvēruma paketes ieviešanu
dalībvalstīs, izmantojot apmācību, praktiskās
sadarbības pasākumus, izcelsmes valsts informāciju
un ziņojumus par kvalitāti.
Pilnveidot EASO agrīnās brīdināšanas un gatavības
sistēmu.
Sniegt operatīvo atbalstu Grieķijai saskaņā ar
darbības plāna II posmu, kā arī īpašu atbalstu
Bulgārijai, Itālijai un Kiprai.
Īstenot Vidusjūras reģiona darba grupas pasākumus.
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3. EASO sasniegumi 2014. gadā atbilstoši
darbības jomām
3.1. Pastāvīgais atbalsts
EASO pastāvīgais atbalsts dalībvalstīm ir paredzēts, lai
palīdzētu ieviest KEPS un uzlabotu patvēruma procesa un
sistēmu kvalitāti. Šā atbalsta mērķis ir veicināt saskaņotu
KEPS ieviešanu ES un kopīgi izmantot zināšanas un
prasmes, organizāciju un procedūras, informāciju,
resursus un paraugprakses. EASO pastāvīgo atbalstu
veido:
• EASO veiktās apmācības;
• kvalitātes atbalsts;
• izcelsmes valsts informācija;
• uzņemšana;
• īpašas programmas, piemēram, EASO sadarbība
ar dalībvalstīm un Eiropas tiesām, pasākumi
nepavadītiem nepilngadīgajiem, pieejamo valodu
saraksts un sadarbība cilvēku tirdzniecības
novēršanai.

3.1.1. Mācības
EASO apmācības rezultāti 2014. gadā
179 dalībnieki 13 mācību sesijās apmācītājiem, kas
organizētas Maltā.
108 dalībnieki četrās reģionālās mācību sesijās, kas
organizētas atbilstoši Ārējās dimensijas stratēģijai.
2533 dalībnieki 179 valstu organizētās mācību
sesijās.
Viens jauns mācību modulis.
Četri atjaunināti mācību moduļi.
Trīs publicētas rokasgrāmatas (KEPS, Iekļaušana,
Intervijas tehnikas).
Sertifikācijas sistēmas izstrāde.
EASO apmācību pasākumi 2014. gadā ar kvalitatīvām
kopīgām mācībām palīdzēja dalībvalstīm uzlabot savu
darbinieku prasmes un zināšanas. EASO veiktā apmācība
veicināja KEPS saskaņotu ieviešanu, palīdzot visā ES
izveidot kopējas prakses un procedūras. Saskaņā ar
sistēmu, kas izveidota atbilstoši Apmācību stratēģijai (8),
ko pieņēma 2012. gadā, EASO izmantoja divējādu
pieeju: izstrādāja atbilstošus mācību materiālus un uz
sistēmas “apmācīt apmācītājus” pamata organizēja
apmācības. EASO mācību programma (9) aptver
(8)

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

(9)

https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/BZ0413152ENC.pdf

patvēruma procedūras galvenos aspektus, izmantojot
14 interaktīvus moduļus ar jauktu mācību metodiku,
apvienojot e‑mācības tiešsaistē un klātienes sesijas.
Savā mācību darbā EASO cieši sadarbojas ar ekspertu
grupu no dalībvalstīm un asociētajām valstīm. EASO
regulāri veic mācību materiālu mērķtiecīgu apspriešanu
ar starptautiskajām un pilsoniskās sabiedrības
organizācijām. Šajā ziņā īpaši svarīga ir EASO izveidotā
atsauces grupa, ko veido pārstāvji no Eiropas Komisijas,
UNHCR, “Odysseus” tīkla un ES Padomes bēgļu un
izsūtīto personu jautājumos (ECRE) un kurai ir svarīga
loma apmācību attīstības procesā. Papildus tam
2014. gada maijā un oktobrī notika valstu apmācības
kontaktpunktu sanāksmes, savukārt 2014. gada oktobrī
tika organizēts ikgadējais didaktiskais seminārs.
2014. gadā notika trīspadsmit apmācības sesijas
apmācītājiem šādos moduļos: “Iekļaušana”, “Bērnu
intervēšana”, “Lēmumu projektu izstrāde un
lēmumu pieņemšana”, “Pierādījumu novērtēšana”,
“KEPS”, “Intervijas tehnikas”, “Neaizsargātu personu
intervēšana”, “Izcelsmes valsts informācija”, “Modulis
vadītājiem”, “Dublinas III regula” (divas mācību sesijas),
“Patvēruma procedūras direktīva” un “Izstumtība”. 179
apmācāmie no 23 dalībvalstīm piedalījās apmācības
sesijās apmācītājiem (tostarp deviņi EASO darbinieki),
un viņu apmierinātības vidējais līmenis bija 80 %.
2014. gadā EASO pirmo reizi un ar mērķi veicināt
plašāku piedalīšanos organizēja reģionālas apmācības,
kas ietvēra vairāku mācību moduļu kombināciju. Tika
novadītas astoņas apmācību sesijas apmācītājiem
četrās reģionālās apmācību sesijās — Varšavā, Vīnē,
Briselē (franču valodā) un Romā, kā arī viena sesija EASO
ārējās dimensijas ietvaros tika organizēta Stambulā.
Šajās sesijās no dalībvalstīm, Rietumbalkānu valstīm un
Jordānijas, Tunisijas un Marokas (EKPI valstīm) piedalījās
108 amatpersonas, kas nodarbojas ar patvēruma
jautājumiem.
Tika novadītas 179 apmācības sesijas 19 dalībvalstīs,
apmācot 2533 amatpersonas.
2014. gadā lielas pūles tika veltītas EASO mācību
programmas lietojamības palielināšanai, pārtulkojot
dažādus moduļus vēl citās valodās un padarot tos
pieejamus emācību platformā. Modulis “Iekļaušana”
tika pārtulkots astoņās valodās, “Pierādījumu
novērtēšana” — trīs valodās, “Intervijas tehnikas” —
divās valodās, “KEPS” un “Bērnu intervēšana” — vienā
valodā. Tika atjaunināti četri moduļi un izstrādāts
“Modulis vadītājiem”. Papildus tam EASO sāka izstrādāt
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2. attēls. EASO apmācības sesija apmācītājiem.
moduli par uzņemšanu un pilnveidoja moduli “Dzimums,
dzimuma identitāte un seksuālā orientācija”, abi moduļi
tiks pabeigti 2015. gadā.
Uz priekšu ir pavirzījusies arī EASO apmācību sertifikācijas
izveide. Notika sanāksmes ar nozares kvalifikācijas
struktūras ekspertu padomi un ārējiem konsultantiem,
lai uzsāktu sagatavošanas darbu un no mācību mērķiem
pārslēgtos uz rezultātiem, atspoguļojot mācību procesa
pārskatīšanu visos EASO mācību programmas moduļos.
EASO publicēja rokasgrāmatas par iekļaušanu, KEPS un
intervijas tehnikām, kā arī izstrādāja rokasgrāmatu par
neaizsargātu personu intervēšanu.
Šo apmācību rokasgrāmatu mērķis ir kalpot par uzziņas
līdzekli tiem, kuri jau pabeiguši attiecīgā mācību
moduļa tiešsaistes un klātienes sesijas. Praktiķiem, kuri
nodarbojas ar patvēruma jautājumiem, rokasgrāmatas
palīdz ikdienas darbā, sniedzot mācību materiāla galveno
elementu kopsavilkumu. Rokasgrāmatas kalpo arī kā
līdzeklis, lai apmācāmajiem palīdzētu saglabāt mācību
laikā apgūtās zināšanas un prasmes. Ikdienas darbā viņi
varēs papildus atkārtot zināšanas un attīstīt apmācības
laikā iegūtās prasmes un kompetences. Visbeidzot,
tika sagatavots pirmais gada ziņojums par apmācību,
izmantojot studiju kabīni. Ziņojumā ir sniegti svarīgākie
dati par panākumiem EASO mācību programmas
īstenošanā, kā arī valstu faktu lapu apkopojums par
EASO nodrošināto apmācību.

3.1.2. Kvalitātes atbalsts
EASO kvalitātes atbalsta rezultāti 2014. gadā
Vienas kvalitātes matricas kartēšana.
Trīs tematiskās sanāksmes.
Astoņas darba grupas sanāksmes.
Ierosināti trīs praktiskās sadarbības instrumenti.
Organizēta kvalitātes kontaktpunktu ikgadējā
sanāksme.
EASO darba mērķis kvalitātes jomā ir atbalstīt kvalitātes
procesu un procedūru pakāpenisku izveidi visās
dalībvalstīs un vēl vairāk uzlabot patvēruma lēmumu
kvalitāti.
2012. gadā uzsāktā kvalitātes matrica ir paredzēta, lai divu
gadu laikā vispusīgi aptvertu visas KEPS jomas. Šā darba
rezultāts būs datubāze ar paraugpraksēm, kvalitātes
mehānismiem un praktiskajiem instrumentiem, kā
arī kvalitātes projektiem un iniciatīvām. Šī matrica
EASO dos iespēju identificēt arī dalībvalstu atbalsta
vajadzības. 2014. gadā kvalitātes matrica tika orientēta
uz patvēruma procedūru noteicošā etapa galvenajiem
aspektiem, t. i., uz piekļuvi vispārīgajām un īpašajām
procedūrām (prioritāšu noteikšana, paātrinātas
procedūra, plašākas procedūras, drošas valstis,
pieņemamības procedūras, turpmākie pieteikumi un
anulēšana). No kvalitātes matricas iegūtie secinājumi
tika izmantoti arī kontaktkomitejas sanāksmē, kas tika
organizēta kopā ar Eiropas Komisiju. Viena sanāksme par
kvalitāti tika organizēta kopā ar Patvēruma procedūru
direktīvas kontaktkomiteju.
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Kā daļu no kvalitātes matricas kartēšanas darba EASO
turpināja veidot kopš 2004. gada ES dalībvalstīs īstenoto
projektu un iniciatīvu sarakstu. Saraksts ir paredzēts
kā vispusīga un pastāvīga datubāze par projektiem
un iniciatīvām ar kopīgu mērķi — uzlabot kvalitāti.
Tas aptver dažādus KEPS aspektus un ir sakārtots
pēc tematiem, piemēram, procedūras kvalitāte,
nepilngadīgie, izcelsmes valsts informācija, uzņemšanas
nosacījumi. Saraksts izveidots un regulāri tiek atjaunināts
ar dalībvalstu un citu atbilstošo ieinteresēto personu
sniegto informāciju.
2014. gadā notika trīs tematiskās sanāksmes par kvalitāti
un piekļuvi procedūrai, kvalitāti un personu ar īpašām
vajadzībām identifikāciju, kā arī kvalitāti un īpašām
procedūrām. Papildus tam tika organizētas astoņas
darba grupas sanāksmes, lai izstrādātu trīs jaunus
praktiskos instrumentus par personisko interviju (10),
pierādījumu novērtēšanu (11) un personu ar īpašām
vajadzībām identificēšanu. Atkarībā no analizētā temata
tika izveidota arī kvalitātes atsauces grupa, ko veido
Eiropas Komisija, UNHCR, ECRE, kā arī ad hoc dalībnieki
no pilsoniskās sabiedrības, lai palīdzētu izstrādāt
minētos instrumentus. Visbeidzot, decembrī notika
valstu kvalitātes kontakpunktu ikgadējā sanāksme, kurā
piedalījās 20 dalībnieki no 18 dalībvalstīm, UNHCR un
Eiropas Komisijas.

3.1.3. Izcelsmes valsts informācija
EASO apmācības rezultāti 2014. gadā
115 dalībnieki visos setiņos IVI tīklos.
Izveidoti četri jauni tīkli (Irāna, Irāka, Krievija un
Afganistāna).
Ar IVI portāla palīdzību savienoti 16 000 dokumentu
un piecu valstu datubāzes.
580 IVI portāla lietotāji.
Publicēti divi IVI ziņojumi un vienas praktiskās
pamatnostādnes.
EASO darba mērķis izcelsmes valsts informācijas (IVI)
jomā ir izveidot visaptverošu ES IVI sistēmu, ar tīkla
metodes palīdzību kopā ar dalībvalstīm un Eiropas
Komisiju paaugstinot un saskaņojot standartus. Saskaņā
ar šo mērķi 2014. gadā tika vēl uzlabota iepriekšējā gadā
uzsāktā EASO IVI tīkla metode. Papildus trīs 2013. gadā
izveidotajiem tīkliem (Somālija, Sīrija un Pakistāna) tika
izveidoti četri tīkli Irākā, Irānā, Krievijas Federācijā un
Afganistānā. Septiņus tīklus veido 115 dalībnieki.

Papildus praktiskās sadarbības konferencei par Sīriju
un Irāku tika organizēti trīs praktiskās sadarbības
darbsemināri par Irāku, Ukrainu un Eritreju. EASO
speciālistu tīklu izveide palīdz saskaņot politikas un
prakses dalībvalstu starpā. Notiek informācijas apmaiņa
par IVI vajadzībām un izstrādājumiem, un ir novērsta
darba dublēšana. Tīkli piedalās arī kopīgā galveno IVI
avotu novērtēšanā, apspriež ar patvērumu saistītos
jautājumus izcelsmes valstīs un piedāvā sistēmu
kopīgai IVI iegūšanai un kopīgai atbilžu sniegšanai uz IVI
pieprasījumiem. IVI tīklu vispārējais novērtējums tiks
veikts 2015. gadā. 2014. gada oktobrī EASO publicēja
divus IVI ziņojumus par tematiem, kas ir jo īpaši
svarīgi statusa noteikšanai ES: ziņojumu “Dienvidu un
centrālā Somālija — valsts pārskats“ (12) un IVI ziņojumu
“Čečenija — sievietes, laulības, šķiršanās un bērna
aizbildniecība” (13). Pētnieki un eksperti no dažādām
dalībvalstīm bija iesaistīti sagatavošanas un salīdzinošās
pārskatīšanas procesā. Tika uzsākts un 2015. gadā
pabeigts vēl viens IVI ziņojums “Afganistāna — drošības
situācija” (14).
Attiecībā uz IVI metodiku 2014. gada martā notika
EASO konference par IVI tiešsaistes izpēti, kurā eksperti
referenti iepazīstināja ar jaunām tehnoloģijām un
multividēm, kas pieejamas izcelsmes valsts informācijas
vākšanai, kopīgai lietošanai, filtrēšanai un parādīšanai.
Kā turpinājumu konferencei 2014. gada jūnijā EASO
publicēja arī pamatnostādnes “Instrumenti un norādes
IVI tiešsaistes izpētei”, kurās sniegts papildināms pārskats
par praktiskajiem instrumentiem un iespējām tiešsaistē,
kādas ir IVI pētniekiem, meklējot svarīgu informāciju.
Turklāt 2014. gadā EASO sāka izskatīt jautājumus saistībā
ar IVI izpēti par neaizsargātām personām.
Tika organizēts darbseminārs par IVI un LGB (lesbietes,
geji un biseksuālas personas), kas IVI pētniekiem,
UNHCR un pilsoniskās sabiedrības organizāciju
dalībniekiem deva iespēju apspriest ar terminoloģiju
saistītās grūtības, apmainīties ar pieredzi, kas iegūta,
administrējot un sniedzot informāciju par LGB, kā
arī ar izpētes praksēm un kvalitātes instrumentiem.
Sanāksme piesaistīja 25 dalībniekus, no tiem astoņi bija
no pilsoniskās sabiedrības un akadēmiskajām aprindām.
Pēc darbsemināra tika izveidota darba grupa par IVI
un LGB ar mērķi izstrādāt praktisku rokasgrāmatu IVI
ekspertiem, kuri pēta LGB personu stāvokli izcelsmes
valstīs; rokasgrāmatā iekļauts arī glosārijs, noderīgu
avotu saraksti un praktiski pārbaudes saraksti. Šī
rokasgrāmata (15) tika publicēta 2015. gadā. Vienlaikus ar
pasākumiem, kas saistīti ar LGB, EASO kā padomdevēju
grupas loceklis bija iesaistīts arī Unicef vadītā projektā
(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/EASO‑Practical‑Guide‑
Personal‑Interview‑EN.pdf

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

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

(15) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Researching‑the‑situation‑
of‑LGB‑in‑countries‑of‑origin‑FINAL-080515.pdf
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3. attēls. EASO praktiskās sadarbības sanāksme par Eritreju.
par IVI un bērniem, kas tiek īstenots Nīderlandē, Beļģijā
un Zviedrijā. Projektā “Ziņojums par bērnu stāvokli” tika
izstrādāta metodika bērnu stāvokļa analīzei valstī un
izstrādāti ziņojumi par bērnu situāciju vairākās izcelsmes
valstīs. Šis projekts tiks pabeigts 2015. gadā.
Saistībā ar EASO vispārīgo ziņojumu metodiku, kas
publicēta 2012. gadā, EASO ir paredzējis pārskatīt
un atjaunināt šo dokumentu 2015. gadā, ņemot vērā
jaunāko pieredzi, kas iegūta, sagatavojot dažādu veidu
EASO IVI ziņojumus.
2014. gadā EASO guva ievērojamus panākumus arī
kopīgā IVI portāla atjaunināšanā un uzlabošanā. Eiropas
Komisijas izveidotais portāls amatpersonām, kuras
nodarbojas ar patvēruma jautājumiem, kas 2012. gadā
tika nodots EASO, dod iespēju piekļūt plašam IVI klāstam
no viena ieejas punkta. Izmantojot portālu, kuram ir 580
aktīvi lietotāji, tika savienoti 16 100 jauni ar IVI saistīti
dokumenti. Portāla lietotājiem un tā administratoriem
no Bulgārijas, Grieķijas, Spānijas, Itālijas, Kipras,
Portugāles un Slovēnijas tika organizētas četras mācību

sesijas. Tika organizēta arī IVI portāla padomdevēju
grupas sanāksme. Tika izstrādāts priekšlikums pārveidot
IVI portālu, lai uzlabotu tā lietojamību, ko 2014. gada
decembrī apstiprināja EASO valde.
Vadības līmenī 2014. gada aprīlī un novembrī tikās
stratēģiskā tīkla dalībnieki — IVI nodaļu vadītāji vai
eksperti no visām ES+ valstīm, kas ir atbildīgi par IVI,
sniedzot stratēģisku ieguldījumu un atsauksmes par
EASO IVI pasākumiem un apmainoties ar vadības
pieredzi saistībā ar IVI izpēti.
Visbeidzot, EASO operatīvā atbalsta ietvaros EASO
sniedza ar IVI saistītu palīdzību Itālijas valsts patvēruma
komisijai, sagatavojot tehnisku pētījumu par valsts
IVI sistēmas uzlabošanu. Īpašs analītisks atbalsts tika
sniegts, strukturējot esošos datus un piedāvājot kritērijus
ticamas informācijas augšupielādēšanai. Turklāt EASO
organizēja īpašu apmācību Itālijas tiesu iestādēm par IVI
izpētes standartiem.
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3.1.4.	 EASO īpašās programmas
3.1.4.1. Sadarbība ar tiesu un tribunālu
darbiniekiem
EASO darba ar tiesām un tribunāliem rezultāti
2014. gadā
Trīs ekspertu sanāksmes par profesionālo materiālu
izstrādi.
Ikgadējā konference un augsta līmeņa darbseminārs
par profesionālās attīstības mācību programmu.
Viens atbalsta instruments saistībā ar Kvalifikācijas
direktīvas 15. panta c) apakšpunktu.
Lai atbalstītu pilnīgu un saskaņotu KEPS ieviešanu, EASO
sniedz palīdzību dalībvalstu tiesām un tribunāliem,
kopīgi sagatavojot profesionālās attīstības materiālus,
veicinot dialogu starp Eiropas un dalībvalstu tiesām
un tribunāliem, kā arī organizējot augsta līmeņa
darbseminārus Eiropas un dalībvalstu tiesu un tribunālu
darbiniekiem.
EASO 2014. gadā palielināja Tiesas, Eiropas Cilvēktiesību
tiesas, dalībvalstu un asociēto valstu tiesu un tribunālu
darbinieku iesaistīšanos, lai izstrādātu kopēju pieeju
darbam ar tiesām un tribunāliem. Šajā nolūkā EASO
pieņēma profesionālās attīstības materiālu izstrādes
metodiku un pastiprināja sadarbību ar Patvēruma
tiesību tiesnešu starptautiskās asociācijas (IALRJ) un
Eiropas administratīvo tiesību tiesnešu asociācijas
(AEAJ) pārstāvjiem. Turklāt EASO pastiprināja saiknes ar
UNHCR, FRA un citiem svarīgiem partneriem, piemēram,
Eiropas Tiesiskās apmācības tīklu (EJTN). Papildu
ikgadējai konferencei tiesu un tribunālu darbiniekiem
Maltā notika trīs ekspertu sanāksmes par profesionālo
materiālu izstrādi attiecībā uz Kvalifikācijas direktīvas
(KD) 15. panta c) apakšpunktu. 2014. gada decembrī
EASO organizēja otro augsta līmeņa darbsemināru
par profesionālās attīstības mācību programmas
izstrādi, kurā piedalījās 32 tiesu un tribunālu pārstāvji.
EASO pabeidza divus atbalsta instrumentus attiecībā
uz KD 15. panta c) apakšpunktu: “KD 15. panta
c) apakšpunkts — tiesiskā analīze” (16) un “Metodiskās
norādes tiesu darbinieku apmācītājiem saskaņā ar
KD 15. panta c) apakšpunktu — tiesiskā analīze”. Pirms
publicēšanas notika apspriešanās ar EASO konsultatīvo
forumu, un tika sniegti pieci ieteikumi.
Īpaši noslogotām dalībvalstīm sniegtā operatīvā atbalsta
ietvaros EASO organizēja arī ad hoc seminārus Bulgārijas
un Itālijas tiesu darbiniekiem.

(16) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Article-15c‑Qualification‑
Directive-201195EU‑A‑judicial‑analysis.pdf

3.1.4.2. Pasākumi atbilstoši rīcības plānam par
nepavadītiem nepilngadīgajiem
Ar nepavadītiem nepilngadīgajiem saistīto EASO
pasākumu rezultāti 2014. gadā
Notikušas četras EASO praktiskās sadarbības
ekspertu tematiskās sanāksmes par nepavadītiem
nepilngadīgajiem.
Organizēta ikgadējā konference par nepavadītiem
nepilngadīgajiem.
EASO rokasgrāmatas par vecuma novērtēšanu
izvērtējums.
Uzlabots tīkls ekspertiem bērnu jautājumos.
Izveidota EASO platforma ar bērniem saistītiem
pasākumiem.
EASO 2014. gadā atbilstoši Eiropas Komisijas rīcības
plānam par nepavadītiem nepilngadīgajiem (2010.–
2014. gadam) turpināja sniegt atbalstu un veicināt
praktisko sadarbību starp dalībvalstīm par jautājumiem,
kas saistīti ar nepavadītiem nepilngadīgajiem. Gada
laikā tika organizētas četras EASO praktiskās sadarbības
ekspertu tematiskās sanāksmes par nepavadītiem
nepilngadīgajiem: “Ģimenes meklēšana”, “Bērna
intereses starptautiskās aizsardzības jomā”, “Vecuma
novērtēšana” un “Dublinas regula — ģimenes meklēšana
un labākās intereses”. Sanāksmju rezultātā tika uzlabots
tīkls ekspertiem bērnu jautājumos un izveidota EASO
platforma pasākumiem, kas saistīti ar bērniem. Turklāt
tika ierosināts izstrādāt praktisku instrumentu par
ģimenes meklēšanu, kura publicēšana ir paredzēta
2015. gadā.
Pēc pagājušā gada publikācijas “EASO vecuma
novērtēšanas prakse Eiropā” EASO tīmekļa vietnē tika
sākta aptauja, lai iegūtu atsauksmes par publikāciju, kā
arī tika pabeigts rokasgrāmatas pirmais izvērtējums.
EASO tika uzaicināts iepazīstināt ar publikāciju dažādās
tematiskajās konferencēs. Turklāt rokasgrāmata tika
izmantota palīdzībai vecuma novērtēšanas pasākumos,
kas īstenoti atbilstoši Kipras īpašā atbalsta plānam.
2014. gada 9. un 10. decembrī notika ikgadējā konference
par nepavadītiem nepilngadīgajiem, kurā piedalījās
33 dalībnieki no 17 dalībvalstīm, Eiropas Komisijas, FRA,
UNHCR un sešām pilsoniskās sabiedrības organizācijām.
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3.1.4.3. Cilvēku tirdzniecības izskaušana
EASO cilvēku tirdzniecības izskaušanas rezultāti
2014. gadā
Cilvēku tirdzniecības izskaušanas ekspertu ikgadējā
praktiskās sadarbības sanāksme.
Divas koordinācijas sanāksmes kopā ar ES
koordinatoru cilvēku tirdzniecības apkarošanas
jomā.
Ieguldījums vidusposma ziņojumā par cilvēku
tirdzniecības izskaušanas stratēģijas īstenošanu.
Atbalsts, lai atjauninātu CEPOL mācību programmu
par cilvēku tirdzniecības izskaušanu.
EASO bija ievēroja loma, īstenojot kopīgo paziņojumu
“Kopā pret cilvēku tirdzniecību”, ko sakarā ar piekto ES
dienu pret cilvēku tirdzniecību 2011. gada 18. oktobrī
parakstīja TI aģentūru vadītāji, un palīdzot izstrādāt
saskaņotu ES stratēģiju cilvēku tirdzniecības izskaušanai
(2012.–2016. gadam).
EASO piedalījās divās cilvēku tirdzniecības izskaušanas
kontaktpersonu koordinācijas sanāksmēs, ko Eiropas
Komisijas Iekšlietu ģenerāldirektorātā organizēja ES
koordinators cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā.
Sanāksmē galvenā uzmanība bija pievērsta kopīgām
darbībām un atsevišķiem pasākumiem, ko cilvēku
tirdzniecības izskaušanas jomā veikušas TI aģentūras.
Tā rezultātā EASO koordinēja ziņojumu par TI aģentūru
kopīgajām darbībām cilvēku tirdzniecības izskaušanai.
Ziņojums attiecas uz laikposmu no 2012. gada oktobra
līdz 2014. gada oktobrim. Ziņojumā galvenā uzmanība
ir pievērsta jomām, kurās aģentūrām ir apvienojušas
spēkus, lai atbalstītu ES Stratēģijas cilvēku tirdzniecības
izskaušanai 2012.–2016. gadam īstenošanu atbilstoši
piecām prioritātēm, kas ir šādas: cilvēku tirdzniecības
upuru identifikācija, aizsardzība un palīdzība tiem;
cilvēku tirdzniecības novēršanas izvēršana; cilvēku
tirdzniecības veicēju aktīvāka kriminālvajāšana; galveno
iesaistīto pušu ciešāka koordinācija un sadarbība un
politikas saskaņotība; plašāka izpratne par jauniem
problēmjautājumiem saistībā ar cilvēku visu veidu
tirdzniecību un to efektīvs risinājums. Ziņojums ir
pievienots Eiropas Komisijas vidusposma ziņojumam
par ES Stratēģijas cilvēku tirdzniecības izskaušanai
2012.–2016. gadam īstenošanu. Vidusposma ziņojums
tika publiskots astotās ES dienas pret cilvēku tirdzniecību
priekšvakarā (2014. gada 18. oktobrī).
Bez tam EASO koordinēja papildu ziņojumu par
atsevišķiem pasākumiem, ko cilvēku tirdzniecības
apkarošanai no 2012. gada oktobra līdz 2014. gada
oktobrim izstrādāja TI aģentūras.

EASO 2014. gadā aktīvi palīdzēja atjaunināt CEPOL
mācību programmu par cilvēku tirdzniecību un
organizēja praktiskās sadarbības ekspertu sanāksmi par
cilvēku tirdzniecību, ko apmeklēja pārstāvji no 16 ES+
valstīm un deviņām atbilstošām pilsoniskās sabiedrības
organizācijām.

3.1.5. Uzņemšana
EASO rezultāti uzņemšanas jomā 2014. gadā
Izveidota sinerģija ar Eiropas Uzņemošo iestāžu
platformu (EPRA) un Eiropas tīklu patvēruma
meklētājus uzņemošajām organizācijām (ENARO).
Organizēts praktiskās sadarbības darbseminārs par
rīcības plānošanu ārkārtas situācijās.
Izstrādāts uzņemšanas mācību modulis.
2014. gadā EASO sāka palielināt savu iekšējo spēju, lai
sniegtu atbalstu attiecībā uz uzņemšanas sistēmām un
nosacījumiem dalībvalstīs. Šajā nolūkā tika izveidotas
sinerģijas ar attiecīgajiem ekspertu tīkliem šajā jomā, jo
īpaši ar Eiropas tīklu patvēruma meklētājus uzņemošajām
organizācijām (ENARO) un Eiropas Uzņemošo iestāžu
platformu (EPRA). EASO bija līdzorganizētājs ENARO
vadības komitejas sanāksmei par uzņemšanu 2014. gada
3. un 4. aprīlī, ko apmeklēja 22 dalībnieki, kas dalījās
paraugpraksē par apmācību uzņemšanas jomā un par
uzņemšanas vadību ārkārtas situācijās. 2014. gada
jūnijā Maltā tika organizēta arī EASO un EPRA sanāksme
par uzņemšanu. Turklāt EASO organizēja praktiskās
sadarbības darbsemināru par rīcības plānošanu ārkārtas
situācijām, kurā citu tematu starpā izskatīja spēju un
uzņemšanas struktūru kopīgu izmantošanu. Tāpat tika
uzsākta īpaša mācību moduļa izstrāde par uzņemšanu,
un tas tiks pabeigts 2015. gadā. Trīs reizes tikās atsauces
grupa, ko veidoja uzņemšanas eksperti no dalībvalstīm
un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai apspriestu
mācību mērķus, mērķgrupu un moduļa struktūru un
saturu.

3.1.6. EASO pieejamo valodu saraksts
EASO ar pieejamo valodu sarakstu (PVS) palīdz
dalībvalstīm iegūt vieglu piekļuvi pie pieejamajām
valodām citās dalībvalstīs. 2014. gadā EASO palīdzēja
Kiprai izmantot sarakstu, lai saņemtu tulkošanas
pakalpojumus no citām dalībvalstīm. 2015. gadam
tiks izstrādāta informācijas lapa par PVS un tehniskie
risinājumi, lai atvieglotu pieejamo valodu sarakstu.
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3.2.	EASO īpašais atbalsts
3.2.1. Atbalsts dalībvalstīm ar specifiskām
vajadzībām
EASO īpašā atbalsta rezultāti 2014. gadā
Trīs īpašā atbalsta plāni Bulgārijai, Itālijai un Kiprai.
11 pasākumi, izvietoti 39 eksperti.
Ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi, EASO 2014. gadā
izstrādāja papildu pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm,
kurām nepieciešams īpašs atbalsts to patvēruma un
uzņemšanas sistēmās. EASO sniedza pielāgotu palīdzību
Itālijai un Kiprai, pamatojoties uz īpašā atbalsta plāniem,
kas parakstīti attiecīgi 2013. gada jūnijā un 2014. gada
jūnijā. Šis atbalsts tika sniegts atbilstoši šo dalībvalstu
lūgumam un EASO veiktajam novērtējumam, cita
starpā pamatojoties uz analīzi, kas iegūta ar agrīnās
brīdināšanas un gatavības sistēmas palīdzību.
Konkrētāk, saistībā ar īpašā atbalsta plānu Itālijai (17)
EASO un Itālija sadarbojās vairākās prioritārajās
jomās, tādās kā datu vākšana un analīze, izcelsmes
valsts informācija (IVI), Dublinas sistēma, uzņemšanas
sistēma, spēja reaģēt ārkārtas situācijās un neatkarīgu
tiesnešu apmācība. Saskaņā ar īpašā atbalsta plānu
EASO sniedz tehnisko un operatīvo atbalstu, lai
uzlabotu Itālijas instrumentus ES patvēruma tiesību
kopuma īstenošanai. 2014. gadā tika īstenoti septiņi

plāna pasākumi, piedaloties 32 ekspertiem no 14 ES+
valstīm. EASO atbalstīja par starptautiskās aizsardzības
piešķiršanu atbildīgo teritoriālo komisiju locekļu
profesionālo attīstību. Ar valstu ekspertu un EASO
amatpersonu palīdzību tika veikta Itālijas patvēruma
datu sistēmas kartēšana. Nepilnību analīzes rezultātā
tika noteiktas iespējamās uzlabojumu jomas, lai
nodrošinātu efektīvāku datu vākšanas procesu. Kā
turpinājums Itālijas uzņemšanas sistēmas kartēšanai, ko
EASO veica 2013. gadā, pamatojoties uz tās rezultātiem
un pārstrādātās Uzņemšanas nosacījumu direktīvas
prasībām, EASO eksperti noteica kvalitātes standartu
un uzņemšanas mehānismu kopumu. Uz šā pamata ciešā
sadarbībā ar Itālijas iestādēm tika izstrādātas praktiskās
pamatnostādnes, kā uzlabot pašreizējos uzraudzības
instrumentus.
Pastāvīgi tika pastiprināta sadarbība ar UNHCR, svarīgu
īstenošanas partneri Itālijā, jo īpaši attiecībā uz dažiem
patvēruma procedūras un uzņemšanas nosacījumu
aspektiem.
2014. gada jūlijā sākās īpašā atbalsta plāna Kiprai
īstenošana (18) ar atbalsta pasākumiem uzņemšanas un
atvērtu izmitināšanas centru jomā. Tika veikta vajadzību
novērtēšana attiecībā uz starptautiskas palīdzības
pieteikumu iesniedzēju uzņemšanas centra Kofinā
darbību un vadību. EASO eksperti izstrādāja standarta
darbības procedūras paplašinātajam centram, ar
ierosinājumiem par centra struktūru, darbību un vadību.
Saistībā ar atbalsta pasākumu, kas paredzēts attīstībai,

4. attēls. Dalībnieki EASO apmācībā Grieķijā.

(17) ht tps://easo.europa.eu/wp ‑ content/uploads/EASO ‑SPP‑Italy‑
ELECTR‑SIGNED.pdf

(18) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑CY‑OP.pdf
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atbilstošas metodikas ieviešanai un apmācībai vecuma
novērtēšanas jomā Grieķijā, tika veikta specializēta
apmācība Veselības ministrijas norīkotiem zobārstiem.
Kopumā 2014. gadā septiņi eksperti no četrām
dalībvalstīm piedalījās četru pasākumu īstenošanā
saskaņā ar īpašā atbalsta plānu Kiprai.

Jūras drošības aģentūras (EMSA). Pamatojoties uz
diskusiju rezultātiem, Eiropas Komisija 2013. gada
4. decembrī pieņēma paziņojumu (COM(2013) 869
galīgā redakcija) (20) un rīcības plānu. VRDG izstrādāja
dažādus rīcības variantus, tostarp astoņos pasākumus,
kas paredzēti EASO.

2014. gada 5. decembrī EASO un Bulgārijas iekšlietu
ministrs parakstīja arī īpašā atbalsta plānu ar mērķi
uzlabot un pilnveidot Bulgārijas patvēruma un
uzņemšanas sistēmu; plāns ir spēkā līdz 2016. gada jūnija
beigām un ir izstrādāts, pamatojoties uz rezultātiem, kas
iegūti EASO operatīvā plāna Bulgārijai novērtējumā, ko
veica 2014. gada septembrī (skatīt 3.3. iedaļu).

Saistībā ar Komisijas paziņojumu par Vidusjūras reģiona
darba grupu darba plānu EASO kopā ar Frontex, Eiropolu
un Eurojust iesaistījās kopīgā izmēģinājuma projektā,
lai vairāk uzzinātu par palīdzību personām, kuras lūdz
starptautisko aizsardzību. Izmēģinājuma projekta mērķis
bija no informācijas, ko sniedz starptautiskās palīdzības
pieteikumu iesniedzēji, iegūt anonīmus datus par
izmantotajiem maršrutiem un piedzīvotajiem apstākļiem.
Šī informācija tika iegūta atbilstošā patvēruma procesa
posmā un saskaņā ar uzņēmējas dalībvalsts pašreizējo
praksi nolūkā gūt skaidrāku izpratni nekā to, ko personas
ierodoties sniedz brīvprātīgi. Divas dalībvalstis piedalījās
izmēģinājuma projektā — Itālija un Malta. EASO
tika nodoti apkopotie un anonīmi padarītie dati, ko
attiecīgās kompetentās valsts iestādes bija savākušas
no pieteikumu iesniedzējiem, kas 2014. gada septembrī
un oktobrī vienā kuģī ieradās Itālijā un Maltā. Galvenais
secinājums bija tāds, ka kopīgā izmēģinājuma projekta
metodika pievienoja jaunas zināšanas par palīdzību
(jo īpaši Eiropas robežās) un radīja sistemātisku datu
krājumu, ko var izmantot ilgtermiņa stratēģiskai analīzei.
Ar šo pieeju ir iespējams iegūt vairāk informācijas, kā
arī labāku informāciju par palīdzību. Kā nākamo etapu
2015. gadā EASO ierosina veikt izmēģinājuma projektu
divās dalībvalstīs, kas neatrodas pie ES ārējām robežām,
un vēlreiz veikt izmēģinājuma projektu Itālijā un Maltā.

Visbeidzot, visu 2014. gadu EASO veltīja pūles EASO
struktūras stiprināšanai, lai sniegtu īpašu atbalstu
dalībvalstīm. Šajā sakarā EASO uzlaboja standartizētās
procedūras, izveidoja uzraudzības un novērtēšanas
sistēmu, kā arī sagatavoja operatīvās saziņas
instrumentu.
Īpaša sesija EASO konsultatīvā foruma 2014. gada
plenārsēdes laikā bija veltīta instrumentu un veidu
apspriešanai, lai palielinātu pilsoniskās sabiedrības
ieguldījumu EASO darbības plānu/īpašā atbalsta plānu
īstenošanā.

3.2.2. Pārvietošana
EASO mērķis ir veicināt, atvieglot un koordinēt apmaiņu
ar informāciju un paraugpraksēm par pārvietošanu ES
robežās. Šajā sakarā 2014. gadā EASO piedalījās ikgadējā
pārvietošanas forumā, ko organizēja Eiropas Komisija,
un atjaunināja Maltas ziņojumu par pārvietošanas
pasākumiem ES robežās (19).

3.2.3. Vidusjūras reģiona darba grupa
EASO rezultāti Vidusjūras reģiona darba grupā
2014. gadā
Izmēģinājuma projekts par informācijas vākšanu
par palīdzību ar patvērumu saistīto lēmumu
pieņemšanas procesa laikā.
Seši izmēģinājuma projekti par kopīgu apstrādi.
Tā saucamā Vidusjūras reģiona darba grupa (VRDG)
tika izveidota uzreiz pēc traģēdijas Lampedūzas salas
piekrastē 2013. gada oktobrī, kad nogrima kuģis ar
vairākiem simtiem migrantu un gāja bojā vairāk nekā
300 cilvēku. Lai analizētu konkrētus pasākumus, ko
varētu veikt saistībā ar šo problēmu, VRDG sapulcēja
ekspertus no visām dalībvalstīm, Eiropas Komisijas,
Eiropas Ārējās darbības dienesta (EEAS), EASO, Frontex,
Eiropola, ES Pamattiesību aģentūras (FRA) un Eiropas
(19) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EUREMA‑fact‑finding‑
report‑EASO11.pdf

Saistībā ar Vidusjūras reģiona darba grupu EASO īstenoja
arī sešus sākotnējos kopīgās apstrādes izmēģinājuma
projektus. Mērķis bija izmēģināt darbplūsmas elementus
un procesus patvēruma procedūrā un uzņemšanā, ko
varētu kopīgi veikt dažādas dalībvalstis un atbalstīt
EASO apstrādes atbalsta grupas (EASO un dalībvalstu
eksperti) ES patvēruma tiesību kopuma parametru
robežās. Izmēģinājuma projekti tika izstrādāti šādās
jomās: nepavadīti nepilngadīgie, IVI, Dublinas regula,
reģistrācija un lietu pārvaldība, neaizsargātības
novērtēšana; kopīgās apstrādes pasākumos bija aktīvi
iesaistītas 11 dalībvalstis. 2014. gada beigās pēc EASO
valdes iepazīstināšanas ar tehniskajiem ziņojumiem
par kopīgās apstrādes sākotnējiem izmēģinājuma
projektiem sākās sarežģītāku otrās paaudzes kopīgas
apstrādes pasākumu izstrāde.
Pabeigto kopīgas apstrādes izmēģinājuma projektu
rezultāti liecina, ka tiešām ir tādi patvēruma procedūras
aspekti, ko var veikt kopīgi. No sākotnējo izmēģinājuma
projektu analīzes varēja secināt, ka kopīgas apstrādes

(20) http://ec.europa.eu/dgs/home‑affairs/what‑is‑new/news/news/docs/
2 0 1 31 2 0 4 _ c o m m u n i c a t i o n _ o n _ t h e _w o r k _ o f _ t h e _ t a s k _ f o r c e _
mediterranean_en.pdf
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5. attēls. EASO darbības plāna Bulgārijai parakstīšana.
koncepcija ir daudzsološa, lai gan ir dažas problēmas,
galvenokārt valstu tiesību aktu dēļ. Tas vēlreiz uzsver,
ka ir nepieciešami turpmāki un plašāki izmēģinājuma
projekti ar vairāku patvēruma procedūras posmu
kopumu. Pateicoties sākotnējiem izmēģinājuma
projektiem daudzas dalībvalstu amatpersonas ieguva
jaunu uzticības līmeni, kad saņēma piekļuvi pie citu
dalībvalstu lietu faktiskajam kopumam. Apziņa, ka
galu galā visas lietu izskatītāja vai lēmumu pieņēmēja
problēmas citās dalībvalstīs pēc būtības ir tādas pašas,
radīja solidaritātes atmosfēru ļoti praktiskā līmenī, kas
būtu vēl jāpalielina.

3.3.	EASO ārkārtas atbalsts
2014. gadā EASO uzlaboja savus pasākumus, lai atbalstītu
dalībvalstis, kurās patvēruma un uzņemšanas sistēma ir
īpaši noslogota, jo īpaši, sniedzot atbalstu Bulgārijai un
Grieķijai un pastiprinot EASO spēju savlaicīgi un efektīvi
reaģēt uz ārkārtas situācijām.

3.3.1. Darbības plāns Grieķijai
EASO darbības plāna Grieķijai rezultāti 2014. gadā
Darbības plāna Grieķijai II posma īstenošana.
11 patvēruma atbalsta grupas, četras apmācību
sesijas apmācītājiem, četri mācību braucieni.
Īpašā atbalsta plāna Grieķijai sagatavošana.
EASO Grieķijai ir sniedzis ārkārtas atbalstu kopš
2011. gada aprīļa. Ar EASO un citu iesaistīto ieinteresēto
personu atbalstu Grieķija ir veikusi konkrētus
pasākumus, lai izveidotu modernu patvēruma un
uzņemšanas sistēmu, lai varētu piedāvāt aizsardzību
tiem, kuriem tā ir nepieciešama. Lai gan Grieķija ir
izveidojusi patvēruma procedūru pirmajā un otrajā
instancē, kā arī jaunu uzņemšanas sistēmu, EASO
2014. gadā turpināja ar dažādiem atbalsta pasākumiem
atbalstīt spējas palielināšanu un stiprināšanu. Apmācība
uzņemšanas un Dublinas III regulas jauno noteikumu
jomā, atbalsta un spējas palielināšana ES finansējuma
apgūšanai, paraugprakšu apmaiņa ar citām dalībvalstīm
ir bijusi daļa no galvenā atbalsta atbilstoši EASO otrajam
darbības plānam Grieķijai (21). Otrais darbības plāns
beidzās 2014. gada decembrī.

(21) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/EASO‑OP‑II‑Greece.pdf
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Tika izvietotas 11 patvēruma atbalsta grupas ar 12
ekspertiem no deviņām dalībvalstīm, par patvērumu
atbildīgās Grieķijas amatpersonas apmeklēja četras
apmācību sesijas apmācītājiem par EASO mācību
moduļiem, kā arī dažādās dalībvalstīs tika organizēti
četri mācību braucieni. Kopā tika īstenoti septiņi plāna
pasākumi.
2014. gada jūlijā EASO veica darbības plāna īstenošanas
vidusposma novērtējumu (22). Starp EASO un Grieķijas
kompetentajām iestādēm sākās diskusijas par atbalsta
turpināšanu un tā raksturu pēc 2014. gada.

3.3.2. Darbības plāns Bulgārijai

līdz 2014. gada 30. septembrim) rezultātus, jo īpaši
patvēruma reģistrācijas procesa, ar patvērumu saistīto
lēmumu pieņemšanas procedūru un uzņemšanas spēju
jomā. Lai vēl vairāk uzlabotu un pilnveidotu Bulgārijas
patvēruma un uzņemšanas sistēmas, 2014. gada
5. decembrī tika parakstīts EASO īpašais atbalsta
plāns (24) Bulgārijai. Plāns būs spēkā līdz 2016. gada jūnija
beigām.

3.3.3. Gatavība ārkārtas atbalstam
EASO gatavības ārkārtas situācijām rezultāti
2014. gadā
238 patvēruma intervences grupas (PIG) locekļi

EASO darbības plāna Bulgārijai rezultāti 2014. gadā

Divas PIG kontaktpunktu sanāksmes

Darbības plāna Bulgārijai I posma īstenošana.

Sešas praktiskās sadarbības tematiskie darbsemināri

Īstenoti 17 pasākumi un izvietoti 59 eksperti.

Lai turpmāk attīstītu EASO spēju savlaicīgi reaģēt uz
ārkārtas situācijām un dalībvalstu lūgumiem sniegt
atbalstu, 2014. gadā galvenās pūles tika veltītas
patvēruma intervences grupas (PIG) darbības
stiprināšanai. EASO atjaunināja ekspertu grupu,
ko veido 238 eksperti un kuri jāpadara pieejami
dalībvalstīm, uzturēja atvērtas sakaru līnijas ar PIG
valstu kontaktpunktiem par visiem ar patvēruma
atbalsta grupām saistītajiem jautājumiem, kā arī
sniedza pastāvīgu palīdzību par visiem jautājumiem par
šo grupu izvietošanas nosacījumiem. Tika organizētas
divas sanāksmes ar PIG valstu kontaktpunktiem, lai
apspriestu dažādus aspektus un instrumentus, kas ir
svarīgi ekspertu izvietošanai, piemēram, brošūru par
līdzdalību operatīvajā atbalstā un informatīvo paketi, kas
paredzēta kopīgai lietošanai pirms misijām atlasītajiem
ekspertiem. Tika apspriestas arī turpmākās darbības, ko
varētu veikt EASO, lai palielinātu PIG ekspertu līdzdalību,
un nolemts pārveidot EASO PIG profilus. Tika uzsākta
EASO — valstu iestāžu atgriezeniskās saites sistēmas
izstrāde.

Sagatavots īpašā atbalsta plāns Bulgārijai.
Atbilstoši EASO darbības plānam Bulgārijai (23), kas tika
parakstīts 2013. gada 17. oktobrī, EASO līdz 2014. gada
septembra beigām sniedza Bulgārijai tehnisko un
operatīvo palīdzību. Plāna mērķis bija palīdzēt Bulgārijai
tikt galā ar pieteikuma iesniedzēju pieplūdumu,
vienlaikus uzlabojot un pastiprinot Bulgārijas patvēruma
un uzņemšanas sistēmu KEPS instrumentu ieviešanas
kontekstā.
EASO pasākumi Bulgārijas atbalstam bija iedalīti trīs
kategorijās, t. i., operatīvais atbalsts, atbalsts iestādēm
un horizontālais atbalsts. Dalībvalstu un EASO augsta
līmeņa ekspertu misija 2014. gada 17.–21. februārī
apmeklēja Bulgāriju, lai veiktu vidusposma novērtējumu
par EASO atbalstu, un tā rezultātā 2014. gada
26. februārī tika publicēts ziņojums. Ziņojumā uzsvērts,
ka EASO operatīvais atbalsts Bulgārijai palīdzēja sasniegt
ievērojamus panākumus, ieskaitot darbplūsmas
optimizāciju un paātrināšanu reģistrācijas un ar
patvērumu saistīto lēmumu pieņemšanas procedūrā.
Bulgārija ir guvusi nozīmīgus panākumus, palielinot savu
uzņemšanas spēju (kopā 5940 gultasvietas) un uzlabojot
apstākļus.
2014. gada septembrī dalībvalstu ekspertu grupa ar
Bulgārijas un EASO amatpersonu palīdzību veica EASO
darbības plāna Bulgārijai galīgo novērtējumu. Mērķis
bija novērtēt EASO atbalsta (no 2013. gada 1. novembra

Bez tam tika organizēti praktiskās sadarbības tematiskie
darbsemināri par rīcības plānošanu ārkārtas situācijām,
kopīgu apstrādi, operatīvo saziņu, ES finansējumu, kā arī
par 2015. gadā plānotās EASO patvēruma procedūras
ITC atbalsta sistēmu izstādes sagatavošanu.

(22) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/Interim‑Assessment‑
Greece.pdf
(23) ht tps://easo.europa.eu/wp‑ content/uploads/Operating‑Plan‑
Bulgaria‑SIGNED.pdf

(24) https://easo.europa.eu/wp‑content/uploads/SSP‑BG-2014-12-03.pdf
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3.4. EASO informatīvais un
analītiskais atbalsts
EASO informatīvā un analītiskā atbalsta rezultāti
2014. gadā
Izveidota EASO jautājumu sistēma.
Tiek veidota informācijas un dokumentācijas
sistēma.
Gada ziņojums par situāciju patvēruma jomā Eiropas
Savienībā 2013. gadā.
EPS II posms.
12 mēneša tendenču un analīzes ziņojumi, kā arī trīs
ceturkšņa ziņojumi.
Septiņi ad hoc ziņojumi.
Divas statistikas nodrošināšanas grupas sanāksmes.
Saskaņā ar piešķirtajām pilnvarām EASO ir galvenā
loma ar patvēruma lietu pārvaldību un patvēruma
spēju saistītas svarīgas informācijas vākšanā, analīzē un
apmaiņā ES+ valstīs. KEPS efektīvai darbībai ir būtiski
noteikt tendences un prognozēt vajadzības dalībvalstīm,
kas varētu būt īpaši noslogotas.
Pārstrādātā Dublinas III regula EASO piešķīra papildu
kompetences attiecībā uz informatīvo un analītisko
atbalstu. Saskaņā ar regulas 33. pantu EASO ir galvenā
loma “agrīnās brīdināšanas, sagatavotības un krīžu
pārvaldīšanas mehānismā” patvēruma jomā. EASO
agrīnās brīdināšanas un gatavības sistēma (EPS)

6. attēls. EASO publikācijas.

cenšas sniegt precīzu ainu par pašreizējām un turpmāk
iespējamām starptautiskās aizsardzības pieteikumu
iesniedzēju plūsmām attiecībā pret ES un dalībvalstu
spēju izskatīt pieteikumus atbilstoši patvēruma tiesību
kopumam.

3.4.1. Informācijas un dokumentācijas
sistēma
EASO 2014. gadā sāka izstrādāt apvienotu satura
pārvaldības sistēmu un datubāzi — informācijas un
dokumentācijas sistēmu (IDS) — IT rīka veidā, kas
sniegs detalizētu un aktuālu pārskatu par KEPS praktisko
darbību. IDS aizpildīs nepilnību pašreizējā patvēruma un
uzņemšanas dokumentācijas scenārijā, kam raksturīgs
liels informācijas apjoms, ko rada dažādi avoti — bieži
grūti salīdzināmi vai pieejami.
Plānots, ka IDS būs pārmeklējama bibliotēka, kas sniegs
vispusīgu pārskatu par to, kā katrs galvenais patvēruma
process tiek veikts atsevišķās ES+ valstīs. Šo galveno
elementu skaitā ir piekļuve procedūrai, pieteikums
starptautiskas aizsardzības saņemšanai, Dublinas
procedūras, lēmuma pieņemšana pirmajā instancē,
lēmuma pieņemšana otrajā instancē, uzņemšana un
aizturēšana, atgriešana un aizsardzības/integrācijas
saturs. Plānots veidot dalībvalstu ekspertu IDS tīklu, lai
apstiprinātu informāciju IDS un to regulāri atjauninātu,
un lietotāji varētu atrast, salīdzināt un analizēt
patvēruma prakses visā ES.
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EASO 2014. gadā izveidoja IDS izmēģinājuma versiju un
konsultatīvā foruma plenārsēdē 2014. gada decembrī
ar koncepciju iepazīstināja EASO valdi un pilsonisko
sabiedrību.
Lai reaģētu uz pieaugošajām vajadzībām, par ko ziņo
dalībvalstis, 2014. gada jūlijā EASO izveidoja jautājumu
sistēmu, kas ES+ valstīm dod iespēju ievietot rakstveida
jautājumus un īsā laikā saņemt atbildes par kopējās
Eiropas patvēruma sistēmas (KEPS) praktiskajiem
aspektiem un citiem jautājumiem, kas saistīti ar
patvēruma politikām un praksēm ES+. EASO jautājumu
sistēmas izmēģinājuma posmā, kas ilga sešus mēnešus,
tika uzdoti vairāki jautājumi, dažus no tiem uzdeva pati
aģentūra. Ar jautājumu sistēmas palīdzību savāktā
informācija tiks ievadīta IDS, veicinot iekšējo sinerģiju
un zināšanu saskaņotu pārvaldību.

3.4.2. Gada ziņojums par situāciju
patvēruma jomā Eiropas Savienībā
2013. gadā
2014. gadā EASO publicēja savu trešo gada atsauces
ziņojumu: “Gada ziņojums par situāciju patvēruma
jomā Eiropas Savienībā 2013. gadā” (25). Ziņojumā ir
sniegts vispusīgs pārskats par situāciju patvēruma jomā
Eiropas Savienībā, izpētot starptautiskās aizsardzības
pieteikumus ES, analizējot pieteikumu un lēmumu
datus, kā arī koncentrējoties uz dažām svarīgākajām
starptautiskās aizsardzības pieteikumu iesniedzēju
izcelsmes valstīm. Ziņojumā uzmanība jo īpaši bija
pievērsta trīs patvēruma meklētāju plūsmām, kas
uzsvēra patvēruma pieteikumu iesniedzēju — no Sīrijas,
Krievijas Federācijas un Rietumbalkānu valstīm — ļoti
dažādos raksturojumus.
Ziņojumā uzsvērtas arī galvenās izmaiņas saistībā
ar ES vai valstu politikām, tiesību aktu izmaiņām un
jurisprudenci — jo īpaši 2013. gadā, kad tika pieņemts
ES patvēruma tiesību kopums, tostarp pārskatītā
Uzņemšanas nosacījumu direktīva, pārskatītā Patvēruma
Procedūru direktīva, pārskatītā Dublinas regula un
pārskatītā Eurodac regula, tā pabeidzot pārskatīšanas
procesu (jo pārskatītā Kvalifikācijas direktīva tika
pieņemta 2011. gadā).
Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 862/2007 Eurostat bija
primārais avots statistikas datiem, kas izmantoti gada
ziņojumā. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes datus,
EASO sadarbojas ar Eurostat attiecībā uz tā tīmekļa
vietnē publicēto datu lapu atbilstību, atgādinājumiem
un konsekvenci. Ar EPS datu vākšanas sistēmas palīdzību
EASO savāktie dati sniedza papildu informāciju, kas
izmantota ziņojumā iekļautās analīzes pamatošanai un
statistisko atsauču paplašināšanai tematiskajās iedaļās.

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

Turklāt ziņojumā ieguldījumu ir devušas aptuveni 40
ieinteresētās personas, tostarp 28 dalībvalstis, UNHCR
un 15 pilsoniskās sabiedrības organizācijas.
Gada ziņojumu pieņēma EASO valde 2014. gada
26. maijā, un 7. jūlijā Briselē tas tika publiskots dalībvalstīm un pilsoniskajai sabiedrībai atklātā konferencē, kurā
piedalījās aptuveni 100 dalībnieku. Lai veicinātu ziņojuma plašu izplatīšanu, tas tika iztulkots piecās valodās
(EN, FR, ES, DE, IT).

3.4.3. Agrīnās brīdināšanas un
gatavības sistēma
EASO 2014. gada martā uzsāka agrīnās brīdināšanas un
gatavības sistēmas (EPS) II posmu. EPS datu vākšana
ir koncentrēta uz pirmo instanci patvēruma procesā,
sistēma vāc datus atbilstoši četriem indikatoriem
(pieteikumu iesniedzēji, anulēšanas pieteikumi,
lēmumi un nepabeigtās lietas). Trīsdesmit ES+ valstis
regulāri divu nedēļu laikā sniedz datus par iepriekšējo
mēnesi. EPS datu vākšana ir nozīmīgs sasniegums,
ņemot vērā valstu patvēruma sistēmu organizatorisko
specifiku atšķirības un datu vākšanas un ziņošanas lielo
dažādību Eiropas Savienībā. Kopš II posma indikatoru
ieviešanas EASO ir varējis ieviest jaunu informāciju savos
regulārajos analītiskajos dokumentos un katru mēnesi
savlaicīgi sniegt analīzi ES+ valstīm un Eiropas Komisijai.
Atbilstoši apstiprinātam procesam ir paredzēts
pakāpeniski turpināt EPS attīstību pa posmiem. EASO
2014. gada novembrī veica statistikas nodrošināšanas
grupas locekļu aptauju par iespējamajiem papildu
indikatoriem un sadalījumiem, lai ietvertu nākamo datu
vākšanas posmu — III posmu. Uz aptaujas rezultātu
pamata valdes decembra sēdē tika noteikti un apspriesti
iespējamie indikatori piekļuvei pie procedūras,
uzņemšanai, Dublinas procedūrai un atgriešanai.
EASO 2014. gadā izdeva 12 mēneša tendenču analīzes
ziņojumus, trīs ceturkšņa ziņojumus (26) un septiņus ad
hoc ziņojumus (t. i., agrīnā brīdinājuma paziņojumus,
situācijas precizējumus un ietekmes novērtējumus).
Lai gan šie dokumenti bija klasificēti kā ierobežotas
pieejamības un adresēti valdes locekļiem, EASO savā
biļetenā — plaši izplatītā publiskā dokumentā —
publicēja arī 10 rakstus par jaunākajām patvēruma
tendencēm.
Dažādas tikšanās tika organizētas ar SNG locekļiem,
Dublinas padomdevēju grupu un ES iekšējo iestāžu
SNG partneriem. Turklāt EASO piedalījās Eurostat
migrācijas statistikas darba grupā un uzlaboja sadarbību
ar citām TI aģentūrām, jo īpaši ar Frontex un eu‑LISA, lai
apmainītos ar datiem un statistisko analīzi. 2014. gadā
datu apmaiņas un kopīgas analīzes jomā tika uzlabota
EASO sadarbība ar Frontex. Tā rezultātā divas aģentūras
(26) https://easo.europa.eu/asylum‑trends‑analysis/quarterly‑report
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tagad katru mēnesi dalās ar tendenču analīzi un organizē
videokonferences, lai apmainītos ar svarīgu informāciju
par jauktām migrācijas plūsmām uz ES. Sadarbība ir
turpinājusies uzraudzīšanas mehānisma pēc vīzu režīma
liberalizācijas jomā, dodot ieguldījumu Frontex gada
riska novērtējumā un EASO gada ziņojumā par situāciju
patvēruma jomā Eiropas Savienībā, kā arī pēc Eiropas
Komisijas lūguma arī vairākos kopīgos ad hoc ziņojumos
par trešajām valstīm.
EASO darbību kontekstā tehniskais atbalsts datu
vākšanas un datu pārvaldības jomā tika sniegts
Bulgārijai, Itālijai un Kiprai.

3.5. EASO atbalsts trešajām
valstīm
EASO rezultāti atbalsta sniegšanā trešajām valstīm
Pārvietošanas ciklu ES+ valstīs kartēšana.
10 EKPI projekta darbības ar Maroku, Tunisiju un
Jordāniju.
Izveidots ārējās dimensijas tīkls.
Iekšējā un ārējā dimensija migrācijas un patvēruma jomā
ir savstarpēji cieši sasaistīta. Migrācijas un patvēruma
jautājumus nevar efektīvi risināt, neņemot vērā
sadarbību ar trešajām valstīm. EASO atbalsts trešajām
valstīm ir saskaņā ar EASO ārējās darbības stratēģiju (27),
kas atbilst vispārējām ES ārējo attiecību politikām un
prioritātēm un jo īpaši vispārējai pieejai migrācijai un
mobilitātei (VPMM), Eiropas kaimiņattiecību politikai
(ENP) un ES paplašināšanas stratēģijai.

3.5.1. Mītnesvietas maiņa
Mītnesvietas maiņas jomā EASO mērķis ir koordinēt
informācijas un paraugprakšu apmaiņu starp
dalībvalstīm un ciešā sadarbībā ar UNHCR un
Starptautisko Migrācijas organizāciju (IOM). Saskaņā ar
šo mērķi EASO 2014. gadā pabeidza mītnesvietas maiņas
ciklu ES+ valstīs kartēšanu, un rezultāti tika apspriesti
sanāksmē, kas notika novembrī kā daļa no EASO ārējās
dimensijas pasākumiem.
EASO aktīvi piedalījās divās Sīrijas pamatgrupas
sanāksmēs, ikgadējās trīspusējās konsultācijās par
mītnesvietas maiņu (ATCR) un darba grupā, Eiropas
Pārvietošanas tīkla (ERN) vadības komitejas sēdē un
ikgadējā forumā, ko organizēja Eiropas Komisija, par
mītnesvietas maiņu un pārvietošanu. Tika izstrādāti
trīs scenāriji EASO izmēģinājuma projektam par ES
mītnesvietas maiņas ekspertu izvietošanu Sīrijas bēgļu
krīzes risināšanai.

(27) ht tps://easo.europa.eu/wp ‑ content/uploads/E A SO ‑Ex ternal‑
Action‑Strategy.pdf

3.5.2. Ārējā dimensija un spēju
palielināšana trešajās valstīs
EASO darbs KEPS ārējās dimensijas īstenošanai tiek
koordinēts atbilstoši EASO ārējās darbības stratēģijai.
Saskaņā ar šo stratēģiju EASO iesaistījās projektā, kas
finansēts no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta (EKPI) un ir saistīts ar Jordānijas līdzdalību
EASO darbā, kā arī Tunisijas un Marokas līdzdalību EASO
un Frontex darbā. Projekta īstenošana sākās 2014. gada
1. martā un turpināsies 18 mēnešus. Tas veicina labāku
sapratni par EASO un Frontex funkciju, darbībām un
pasākumiem, kā arī ES dalībvalstu lomu. Projektā ir
novērtētas un noteiktas tehniskās palīdzības vajadzības
Jordānijai, Marokai un Tunisijai, kā arī EASO un Frontex
instrumentu piemērotība to iespējamajai pielāgošanai.
Projekta pasākumu mērķgrupas ir patvēruma un robežu
pārvaldības iestādes, kurām ir funkcionālās atbildības
(ieskaitot Ārlietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un
Tieslietu ministrijas), un iestādes, kuras veic atbalsta
pasākumus (piemēram, informācijas apmaiņu, spēju
palielināšanu, starptautisko sadarbību un juridiskās
darbības).
EKPI projekts veido pirmo iniciatīvu, ar ko EASO iesaistās
kopējās Eiropas patvēruma sistēmas ārējā dimensijā.
Projekts ir uzsākts ar valstīm, ar kurām ES ir noslēgusi
ES mobilitātes partnerību. 2014. gada aprīlī notika
Jordānijas, Marokas un Tunisijas apmeklējumi, kuru
laikā EASO pārstāvji tikās ar attiecīgajām ieinteresētajām
personām un iestādēm. Kopā 2014. gadā tika īstenoti
10 EKPI projekta pasākumi, to skaitā divi Tunisijas un
Jordānijas amatpersonu mācību braucieni uz Čehijas
Republiku, Austriju un Zviedriju, kā arī divi tematiskie
semināri Marokā par paātrinātām lidostu un apelācijas
procedūrām. Amatpersonas no trīs mērķa valstīm
2014. gada novembrī piedalījās EASO reģionālajā
apmācībā, kur tika izmantoti galvenie mācību moduļi
“Iekļaušana” un “Pierādījumu novērtēšana”. Vairākas
svarīgas EASO un Frontex publikācijas, kā arī viens EASO
mācību modulis tika iztulkots franču un arābu valodā.
Turklāt EASO 2014. gadā izveidoja savu ārējās dimensijas
tīklu, lai uzlabotu saziņu un apmainītos ar informāciju ar
dalībvalstīm, Eiropas Komisiju, Eiropas Ārējās darbības
dienestu, attiecīgajām TI aģentūrām un starptautiskajām
organizācijām. Tīkla dalībnieki sapulcējās novembrī
organizētā darbseminārā, kur galvenā uzmanība bija
pievērsta EASO instrumentiem, lai atbalstītu spēju
palielināšanu attiecīgajās trešajās valstīs. Tika veicināts
dialogs starp attiecīgajām ieinteresētajām personām
un koordinēti ieguldījumi reģionālās attīstības un
aizsardzības programmu sagatavošanai Ziemeļāfrikā.
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Saskaņā ar piešķirtajām ārējās dimensijas pilnvarām
EASO 2014. gada decembrī organizēja arī reģionālo
apmācību Stambulā, kur tika izmantoti galvenie
mācību moduļi “Iekļaušana” un “Intervijas tehnikas”.
Mācībās bija plaša dalībnieku ģeogrāfiskā pārstāvība,

tostarp dalībnieki no EKPI projekta mērķa valstīm, kā
arī no Libānas, Rietumbalkāniem, Turcijas un Ukrainas.
Visbeidzot, tika uzsākta vajadzību novērtēšana
ģeogrāfiskajos mērķapgabalos (t. i., Rietumbalkānos un
Eiropas Kaimiņattiecību politikas (NEP) reģionā).

4. EASO struktūra un tīkls
4.1. Administratīvā padome
EASO valde skaitļos 2014. gadā
Notikušas trīs valdes sēdes.
Pieņemti pieci programmdokumenti.
Valde ir EASO vadības un plānošanas institūcija.
2014. gadā valdi veidoja 31 loceklis un novērotājs (viens
loceklis no katras dalībvalsts, izņemot Dāniju, kas ir
aicināta piedalīties kā novērotāja, divi Eiropas Komisijas
locekļi un viens UNHCR loceklis bez balsstiesībām).
Turklāt pārstāvji no asociētajām valstīm (Islandes,
Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices) tika aicināti
piedalīties valdes sēdēs kā novērotāji. Frontex pārstāvji
arī tiek regulāri aicināti piedalīties valdes sēdēs attiecīgu
jautājumu apspriešanai, jo īpaši par situāciju patvēruma
jomā ES un agrīnās brīdināšanas un gatavības sistēmu.
Trīs valdes sēdes tika organizētas attiecīgi 2014. gada
maijā, septembrī un decembrī. ANO Augstais komisāra
bēgļu jautājumos uzrunāja valdes septembra sēdes
dalībniekus.
2014. gadā valde pieņēma šādus dokumentus un
lēmumus:
— daudzgadu darba programmu 2016.–2018. gadam;
— darba programmu 2015. gadam;
— personāla politikas daudzgadu plānu 2016.–
2018. gadam;
— EASO budžetu 2015. gadam;

7. attēls. EASO valde.

— 2013. gada ziņojumu;
— gada ziņojumu par situāciju patvēruma jomā Eiropas
Savienībā 2013. gadā;
— valdes 2014. gada 26. maija lēmumu Nr. 21 par mācību
maksu bērniem, kuri apmeklē privātu/starptautisku
skolu Maltā, un EASO ieguldījumu, lai atbalstītu viņu
integrāciju vietējā vidē;
— valdes 2014. gada 26. jūnija lēmumu Nr. 22, ar ko
pieņem atzinumu par EASO gada pārskatiem;
— valdes 2014. gada 1. decembra lēmumu Nr. 23,
ar ko pieņem Civildienesta noteikumu īstenošanas
noteikumus.
2014. gadā EASO veltīja īpašas pūles, lai valdes sēžu
laikā veicinātu lietderīgas un konstruktīvas diskusijas.
EASO organizēja “prāta vētras” sesijas, lai apmainītos
ar viedokļiem par KEPS praktisko pārvaldību.
Valdei tika sniegta regulāri atjaunināta informācija
par situāciju patvēruma jomā ES+. Dalībnieku un
pārstāvju vidū tika apspriestas tendences, problēmas
un paraugprakses.
Valde apsprieda panākumus ar Vidusjūras reģiona
darba grupu saistīto pasākumu īstenošanā, kā arī EASO
atbalsta pasākumus Bulgārijai, Grieķijai, Itālijai un Kiprai.
Īpaša uzmanība tika pievērsta profesionālajai attīstībai,
kvalitātes procesiem un IVI, kā arī IVI portāla izveidei.
Attiecībā uz EPS valde apsprieda procesa II posma
ieviešanu un saņēma mēneša un ceturkšņa ziņojumus
par stāvokli patvēruma jomā. Visbeidzot, EASO valde
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apstiprināja EASO saziņas stratēģiju, iecēla EASO ārējā
novērtējuma vadības komitejas locekļus un regulāri
saņēma jaunāko informāciju par novērtēšanas procesu.

4.2. Sadarbība ar Eiropas
Komisiju, Eiropas Parlamentu
un ES Padomi
EASO sadarbības ar ES iestādēm rezultāti 2014. gadā
Regulāras tikšanās ar Eiropas Komisiju.
Organizēti divi augsta līmeņa apmeklējumi ar ES
Padomi un Eiropas Komisiju.
Notikušas 10 koordinācijas tikšanās ar ES Padomi.
Organizētas trīs apvienotās kontaktkomitejas
sanāksmes.
Kā neatkarīga ES iestāde EASO darbojas saskaņā ar ES
politiku un institucionālo sistēmu. EASO 2014. gadā
citu dokumentu starpā Eiropas Parlamentam, ES
Padomei un Eiropas Komisijai iesniedza savu gada
programmu, gada ziņojumu par situāciju patvēruma
jomā Eiropas Savienībā, gada ziņojumu, gada pārskatus
un novērtējuma ziņojumu par situāciju Bulgārijā; turklāt
EASO ES iestādēm sniedza pārskatu par savu ieguldījumu
TI daudzgadu pamatnostādnēs.
Saistībā ar Eiropas Komisiju tika organizētas regulāras
divpusējas sanāksmes dažādos līmeņos starp EASO un
Komisiju. Strukturēta sadarbība turpinājās ar Eiropas
Komisiju tās EASO valdes oficiāla locekļa statusā. Eiropas
iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma septembrī
apmeklēja EASO ar mērķi apspriest EASO panākumus
un virzību uz priekšu, lai uzlabotu kopējās Eiropas
patvēruma sistēmas ieviešanu, un jaunākās tendences
patvēruma jomā.
Tika turpmāk attīstītas attiecības starp EASO un Iekšlietu
ģenerāldirektorātu. EASO cieši sadarbojās ar Iekšlietu
ģenerāldirektorātu attiecībā uz administrēšanu,
politiku un operatīviem jautājumiem. Turklāt EASO
cieši sadarbojās ar Komisiju, organizējot kopīgas un
vienlaicīgas sanāksmes ar kontaktkomiteju sanāksmēm
par Kvalifikācijas direktīvu, Patvēruma procedūras
direktīvu un Dublinas regulu.

Bez tam EASO ar Eiropas Komisiju un Eiropas Migrācijas
tīklu (EMN) saskaņoja procesus attiecīgo gada ziņojumu
sagatavošanai par stāvokli patvēruma jomā. EASO
2014. gadā regulāri piedalījās Eiropas Migrācijas tīkla
vadības sanāksmēs un valstu kontaktpunktu sanāksmēs.
2014. gadā EASO ārējās darbības stratēģijas izstrādei un
EKPI projekta īstenošanai EASO uzlaboja arī sadarbību
ar citiem Komisijas ģenerāldirektorātiem un dienestiem,
piemēram, Starptautiskās sadarbības un attīstības
ģenerāldirektorātu un Eiropas Ārējās darbības dienestu,
kā arī ar Eurojust — attiecībā uz datu vākšanu par
patvērumu. 2014. gadā tika veicināta regulāra sadarbība
par budžeta un finanšu aspektiem, kā arī saistībā ar
cilvēkresursiem attiecīgi ar Budžeta ģenerāldirektorātu
un Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorātu.
Grieķijas un Itālijas prezidentūras laikā ES Padomē
EASO piedalījās četrās Tieslietu un iekšlietu ministru
padomes sēdēs un sešās Imigrācijas, robežu un
patvēruma stratēģiskās komitejas (SCIFA) sēdēs, kā arī
augsta līmeņa darba grupu sanāksmēs. EASO jo sevišķi
deva ieguldījumu diskusijās par situāciju patvēruma
jomā Eiropas Savienībā, īpašu uzmanību pievēršot
Sīrijai un Vidusjūras reģionam, ES Rīcības plānam
migrācijas radītās spriedzes mazināšanai, starptautiskās
aizsardzības pieteikumu kopīgai apstrādei un darbībām
saistībā ar Vidusjūras reģiona darba grupu. Visbeidzot,
EASO uzņēma augsta līmeņa ES Padomes delegāciju
Rafaela Frenandesa Pita (ģenerāldirektora Tieslietu un
iekšlietu ģenerāldirektorātā) vadībā.
Saistībā ar Eiropas Parlamentu EASO piedalījās vairākās
Budžeta kontroles komisijas un Pilsoņu brīvību,
tieslietu un iekšlietu komitejas sēdēs, nodrošinot faktu
lapas par tendencēm un analīzi, kā arī iepazīstinot ar
gada ziņojumu par situāciju patvēruma jomā Eiropas
Savienībā un ar EASO 2013. gada ziņojumu. Turklāt jūnijā
EASO Eiropas Parlamentā Briselē organizēja informācijas
dienu, sniedzot informatīvu materiālu par aģentūras
pasākumiem.
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2. grafiks. EASO ieinteresēto personu tīkls.

4.3. Sadarbība ar UNHCR
un citām starptautiskām
organizācijām
EASO sadarbības ar UNHCR un citām starptautiskām
organizācijām rezultāti 2014. gadā
Augsta līmeņa tikšanās ar ANO Augsto komisāru
bēgļu jautājumos.
Divpusēja tikšanās ar ANO īpašo ziņotāju par
migrantu cilvēktiesībām.
Regulāra piedalīšanās Imigrācijas dienestu
ģenerāldirektoru konferences (GDISC) sanāksmēs.
Pildot savus uzdevumus, EASO 2014. gadā cieši
sadarbojās ar ANO Augsto komisāru bēgļu jautājumos
(UNHCR) un citām atbilstošām starptautiskām un
starpvaldību organizācijām. EASO un UNCHR 2013. gadā
parakstīja sadarbības nolīgumu, kas veicināja ciešāku
sadarbību visās jomās, ko aptver EASO regula.
2014. gadā sadarbība ar UNHCR jo īpaši aptvēra šādas
jomas: apmācība, kvalitātes procesi, tendences un
analīze, nepavadīti nepilngadīgie, mītnesvietas maiņa,
KEPS ārējā dimensija, īpašais un ārkārtas atbalsts.

2015. gada septembrī notika augsta līmeņa tikšanās ar
Augsto komisāru bēgļu jautājumos Antonio Guterešu,
un 2014. gada augustā EASO organizēja augstākā līmeņa
vadības konsultācijas. UNHCR piedalījās EASO valdē kā
loceklis bez balsstiesībām un iepazīstināja ar precīzām
faktu lapām. Turklāt UNHR pastāvīgais sadarbības birojs
EASO, kas atrodas Maltā, visu gadu aktīvi ņēma dalību
EASO pasākumos, piedaloties vairāk nekā 30 sanāksmēs
un darbsemināros.
2014. gada decembrī ANO īpašā ziņotāja par migrantu
cilvēktiesībām (UNSRM) Fransuā Krepo apmeklējuma
laikā notika viņa un EASO divpusēja tikšanās. EASO dalījās
ar informāciju par savu darbu un sniedza pārskatu par
pašreizējām tendencēm patvēruma jomā un statistiku
ES+.
EASO uzturēja ciešus kontaktus arī ar citām atbilstošām
starptautiskām un starpvaldību organizācijām, kas
darbojas patvēruma jomās, piemēram, ar Eiropas
Padomi, Imigrācijas dienestu ģenerāldirektoru
konferenci (GDISC), forumu “Starpvaldību konsultācijas
par migrācijas, patvēruma un bēgļu jautājumiem” (IGC)
un Starptautisko migrācijas organizāciju (IOM). Saistībā
ar Eiropas Padomi un IOM EASO regulāri apmainījās ar
viedokļiem un deva ieguldījumu to darbā. EASO piedalījās
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GDISC valdes sēdēs, konferencēs un darbsemināros,
un, pamatojoties uz vēstuļu apmaiņu ar IGC, EASO
regulāri piedalījās IGC darba grupās, kā arī izpilddirektors
piedalījās visā IGC konsultāciju ciklā.

4.4. Sadarbība ar asociētajām
valstīm
EASO sadarbības ar asociētajām valstīm rezultāti
2014. gadā
Vienošanās par Norvēģijas dalību EASO provizoriska
īstenošana.
ES Padomes Lēmums 2014/301/ES par to, lai noslēgtu
vienošanos starp Eiropas Savienību un Norvēģijas
Karalisti par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma
atbalsta birojā. No augusta līdz septembrim pārstāvji no
Norvēģijas un EASO divreiz tikās Maltā un Oslo praktisko
jautājumu nokārtošanai saistībā ar vienošanos, kas
ir provizoriski piemērojama no 2014. gada marta.
Finansiālais ieguldījums no Norvēģijas tika iekļauts EASO
budžetā, un Norvēģijas amatpersonas aktīvi piedalījās
EASO organizētajos pasākumos.
2014. gada maijā tika arī pieņemts Padomes lēmums
2014/344/ES par to, lai noslēgtu vienošanos starp
Eiropas Savienību un Lihtenšteinu par kārtību, kādā tā
piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā.

8. attēls. Konsultatīvā foruma plenārsēde.

Vienošanās ar citām asociētajām valstīm (Islandi un
Šveici) tika ierosinātas 2013. gadā un ir dažādos sarunu
un ratifikācijas procesa etapos.

4.5. Sadarbība ar ES aģentūrām
EASO sadarbības ar ES aģentūrām rezultāti
2014. gadā
Organizētas trīs kontaktgrupas sanāksmes ar TI
aģentūrām.
Organizēta TI vadītāju tikšanās.
Organizēta TI preses sekretāru un paziņojumu
izplatītāju tikšanās.
Noslēgts sadarbības nolīgums ar eu‑LISA.
Piedalīšanās četrās ES aģentūru tīkla sanāksmēs.
2014. gadā EASO pārņēma TI aģentūru tīkla vadību.
Šā gada laikā TI aģentūras savus divpusējos un
daudzpusējos pasākumus ir pievērsušas diviem
galvenajiem līmeņiem — stratēģiskajai un horizontālajai
sadarbībai un operatīvajai sadarbībai. Eiropas Komisija
(sadarbībā ar partneriem — Iekšlietu ģenerāldirektorātu
un Tieslietu ģenerāldirektorātu) un Eiropas Ārējās
darbības dienests (EEAS) ir bijuši cieši iesaistīti un aktīvi
darbojās TI aģentūru tīkla darbā.
2014. gada laikā TI aģentūras pastāvīgi ir uzturējušas
formālus un neformālus kontaktus un organizējušas
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regulāras sanāksmes saistībā ar saviem pasākumiem. Lai
vēl vairāk uzlabotu to kopīgo sadarbību un koordinācijas
kanālus, janvārī, aprīlī un septembrī EASO galvenajā
mītnē Maltā tika organizētas trīs TI kontaktgrupas
sanāksmes, bet novembrī ESASO organizēja TI aģentūru
vadītāju sanāksmes. Visa gada gaitā TI aģentūru tīklā ir
ieplānots un īstenots ievērojams skaits pasākumu. EASO
organizēja ekspertu sanāksmi par cilvēku tirdzniecību,
apmācību koordinācijas sanāksmi un IT preses sekretāru
un paziņojumu izplatītāju sanāksmi ar TI aģentūru
piedalīšanos.
Stratēģiskajā līmenī EASO strādāja ciešā sadarbībā ar
TI aģentūru tīklu, lai izstrādātu kopēju dokumentu (28),
identificējot starpdisciplinārus kopīgas intereses
jautājumus un aģentūru sadarbības ieguldījumu
efektīvākai leģislatīvās un operatīvās plānošanas
stratēģisko pamatnostādņu īstenošanai, ko nākamajiem
gadiem TI jomā 2014. gada jūnijā pieņēma ES Padome.
EASO koordinēja galīgā ziņojuma sagatavošanu par TI
aģentūru sadarbības pasākumiem 2014. gadā. EASO
izpilddirektors decembrī ziņojumu iesniedza Pastāvīgajai
komitejai operatīvai sadarbībai iekšējās drošības
jautājumos (COSI), kā arī Eiropas Parlamentam un
Eiropas Komisijai.
EASO un eu‑LISA 2014. gada 4. novembrī parakstīja
sadarbības nolīgumu (29), lai pastiprinātu sadarbību starp
abām aģentūrām, kas darbojas tieslietu un iekšlietu
jomā.
Plašāka ES decentralizēto aģentūru tīkla kontekstā
EASO 2014. gadā aktīvi piedalījās četrās administrāciju
vadītāju un aģentūru vadītāju sanāksmēs, kā arī sniedza
ieguldījumu dažādās konsultācijās un aptaujās.

4.6. Konsultatīvais forums
EASO konsultatīvā foruma rezultāti 2014. gadā
Izveidotas trīs fokusa grupas.
Notikusi apspriešanās ar 70 organizācijām.

funkcijām ir galvenā loma debatēs par patvēruma
politiku un praksēm, kā arī to īstenošanu valstu un ES
līmenī, un tās ir devušas vērtīgu ieguldījumu, atbalstot
patvēruma procedūru taisnīgumu un precizitāti, jo īpaši,
ierosinot dažas lietas Tiesā un Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
EASO visa gada gaitā ir attīstījis divvirzienu dialogu ar
pilsonisko sabiedrību. 2014. gadā tika izveidotas trīs
konsultāciju fokusa grupas, notikusi apspriešanās ar
vairāk nekā 70 pilsoniskās sabiedrības organizācijām
par galvenajiem EASO dokumentiem, tostarp darba
programmu 2015. gadam, gada ziņojumu par situāciju
patvēruma jomā Eiropas Savienībā 2013. gadā,
mācību materiāliem, kvalitātes instrumentiem un IVI
ziņojumiem. Gada ziņojums tika publiskots Briselē
7. jūlijā konferences laikā, kurā piedalījās aptuveni
100 dalībnieku no pilsoniskās sabiedrības. Ar atklātu
aicinājumu dot ieguldījumu, kas 2014. gadā publicēts
EASO tīmekļa vietnē, izpilddirektors rosināja konsultatīvā
foruma dalībniekus sniegt informāciju par darbu, ko tie
veikuši gada gaitā un kas pēc to domām ir veicinājis KEPS
ieviešanu vietējā, reģionālā, valsts vai Eiropas līmenī.
EASO ņēma vērā visus būtiskos viedokļus, kas saņemti
no pilsoniskās sabiedrības. 2014. gada decembrī Briselē
EASO organizēja konsultatīvā foruma plenārsēdi (30). Sanāksmes mērķis bija analizēt iepriekšējā gada pieredzi,
kas iegūta kopīgā darbā ar pilsonisko sabiedrību, identificēt gūtās mācības un iezīmēt turpmākās sadarbības
jomas. 2014. sanāksmē tika reģistrēti vairāk nekā 100
dalībnieku, kas pārstāv aptuveni 60 dažādas organizācijas. Papildus parastajām mērķtiecīgajām diskusijām
par pilsoniskās sabiedrības iesaisti dažādās EASO darba
jomās, 2014. gada sanāksmē bija ietverta pilnas dienas
tematiska konference ar vairāk nekā 20 lektoriem, kuri
koncentrējās uz rīcības plānošanu ārkārtas situācijām,
dalībvalstu reakciju uz patvēruma meklētāju plūsmu
no Eritrejas, dažādiem aizsardzības statusiem, kas
piešķirti pieteikumu iesniedzējiem no Sīrijas, kā arī Kvalifikācijas direktīvas 15. panta izmantošanu (par kvalifikāciju alternatīvas aizsardzības statusam). Dalībnieki pauda savu apmierinātību ar pasākumu un aicināja turpināt
EASO un pilsoniskās sabiedrības sadarbību.

Briselē vienlaikus ar tematisko konferenci notikusi
pusotru dienu ilga plenārsēde.
Saņemti 100 viedokļi no pilsoniskās sabiedrības.
Organizēta konference, lai publiskotu gada ziņojumu
par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savienībā
2013. gadā.
Pilsonisko sabiedrību, kas darbojas patvēruma jomā,
raksturo ievērojams skaits aktīvu un dažādu organizāciju
vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā
līmenī. Šīm dažādu formu organizācijām ar dažādām
(28) https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/20141105-HoAgenciesJoint-statement-FINAL.pdf
(29) https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/Working-arrangementEASO-eu-LISA.pdf

(30) https://easo.europa.eu/easo-consultative-forum/report-of-the4th-consultative-forum-plenary-meeting
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5. EASO organizatoriskā struktūra
2014. gadā EASO iekšējās organizatoriskās struktūras
priekšgalā bija tā izpilddirektors, kuru tieši atbalstīja
izpildbirojs ar četru struktūrvienību/centru vadītājiem
un grāmatvedi:
• Vispārējo lietu un administrācijas struktūrvienība
(GAAU);
• Informācijas, dokumentācijas un analīzes centrs
(CIDA);
• Operatīvā atbalsta centrs (COS);
• Apmācības, kvalitātes un zināšanu centrs (CTQE).

Neskarot 2014. gada konsolidētajā darbības pārskatā
sīki izklāstīto informāciju, 2014. gadā personāla un
budžeta pārskats ir šāds: 2014. gada beigās EASO bija
79 darbinieki, to skaitā 34 administratori, 14 palīgi,
19 līgumdarbinieki un 12 norīkoti dalībvalstu eksperti.
2014. gada beigās EASO bija pārstāvētas 23 ES dalībvalstu
tautības. EASO pabeidza 25 darbā pieņemšanas
procedūras, lai gan 2014. gada štatu sarakstā vairākus
amatu konkursus ir paredzēts pabeigt nākamā gada
sākumā. Dzimumu attiecība EASO darbinieku vidū
ir 47 sievietes (59 %) un 32 vīrieši (41 %). 2013. gada
septembrī ievēlētā EASO darbinieku komiteja atbilstoši
piešķirtajam pilnvarojumam regulāri veica savu darbību.

Visa gada gaitā izpilddirektors un četru struktūrvienību/
centru vadītāji sasauca iknedēļas vadības sanāksmes,
lai uzraudzītu EASO darbību un organizācijas progresu,
kā arī apspriestu gaidāmos pasākumus. Tās papildināja
augstākā līmeņa amatpersonu tematiskās sanāksmes
par galvenā horizontālā satura jautājumiem, kas ietekmē
organizāciju.

EASO 2014. gadā veica pirmo ikgadējo personāla
novērtējumu. Pirmais novērtējuma ziņojums izņēmuma
kārtā ietvēra 2012. gadu kopā ar 2013. gadu —
darbiniekiem ar pilna laika nodarbinātību šajos
gados. Pēc novērtējuma veikšanas 2015. gadā notika
pirmā pārklasifikācija, jo daži pagaidu darbinieki un
līgumdarbinieki bija pieņemti darbā no 2011. gada

5.1. Resursu pārvaldība
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3. grafiks. EASO organizatoriskās struktūras shēma.
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otrās puses, tāpēc ir tiesīgi uz paaugstināšanu
amatā. EASO piemērotie noteikumi un procedūras
atbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības Civildienesta
noteikumiem, proti, 43. un 45. panta, kā arī Savienības
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 15., 54. un
87. panta noteikumiem.
Valde 2014. gada maijā pieņēma lēmumu par EASO
ieguldījumu mācību maksu segšanā bērniem, kuri
apmeklē privātu/starptautisku skolu Maltā, kā arī viņu
integrācijas vietējā vidē atbalstīšanā. Lēmumā paredzēts
sniegt atbilstošu finansiālu atbalstu tiem darbiniekiem,
kuru bērni apmeklē šīs skolas, ņemot vērā arī ilgtspējīgas
un līdzsvarotas pieejas izveidi starp finansiālo
atbalstu gada mācību maksu segšanai un aģentūras
izdevumiem. EASO 2014. gadā organizēja darbiniekiem
vairākus kultūras un sociālos pasākumus, to skaitā
astoņus tematiskus pasākumus. To mērķis bija pastāvīgi
informēt EASO darbiniekus par svarīgiem jautājumiem
un kalpot kā komandas veidošanas pasākumiem.
Attiecībā uz budžetu un tā izpildi EASO budžets
2014. gadā bija aptuveni EUR 15,6 miljoni saistību un
maksājumu apropriācijās, ieskaitot finansējumu, kas
paredzēts Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta projektam, kā arī finansiālo ieguldījumu
no Norvēģijas. 2014. gadā tika veikts vidusposma un
gada beigu budžeta pārskats, kā arī izdarīti divi budžeta
grozījumi.
EASO vēl vairāk pastiprināja publiskā iepirkuma un līgumslēgšanas procesu plānošanu, uzraudzību un ziņošanu par to. EASO veiksmīgi izpildīja publisko iepirkumu
plānu 2014. gadam, palīdzot īstenot piecus atklātus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, piecus konkursus ar līgumcenu mazāku par EUR 60 000, 83 sarunu procedūras
ar līgumcenu mazāku par EUR 15 000 un divas izņēmuma
sarunu procedūras. Kopumā par publisko iepirkumu tika
sniegtas 2200 konsultācijas un nodrošināta pastāvīga
pēckontrole.
Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) jomā
tika uzlabota IKT infrastruktūra, lai atbalstītu operatīvās
darbības, jo īpaši EPS jomā, kā arī kopīgo IVI portālu un
informācijas izplatīšanu. Sekmīgi tika izpildīti 20 IKT
projekti, pieņemts projekta vadības plāns un sagatavots
IKT stratēģijas projekts. Tika pabeigta katastrofu seku
likvidēšanas tehniskā infrastruktūra, kas ir gatava
pārvietošanai uz eu‑LISA.
Saskaņā ar Iekšējā revīzijas dienesta un Eiropas Revīzijas
palātas ieteikumiem EASO īstenoja un uzlaboja savu
iekšējo kontroli atbilstoši 2012. gada novembrī
pieņemtajiem Iekšējās kontroles standartiem. Papildus
gada pārskatu revīzijai 2014. gadā Iekšējais revīzijas
dienests sagatavoja revīzijas ziņojumu par EASO
operatīvo atbalstu un izstrādāja rīcības plānu ziņojumā
iekļauto ieteikumu izpildei. Atsauces par darbībām šajā
sakarā ir iekļautas šā gada ziņojuma II daļas 1. iedaļā.

5.2. Iekšējā un ārējā saziņa
Iekšējās un ārējās saziņas jomā EASO 2014. gadā
panāca nozīmīgas izmaiņas, lai palielinātu informācijas
izplatīšanas tvērumu un intensitāti. Tā rezultātā biļetena
abonentu skaits palielinājās par 78 %, EASO darbības
atspoguļojums presē dubultojās, bet EASO tīmekļa
vietnes apmeklējumu skaits palielinājās par 30 %,
salīdzinot ar 2013. gadu. Valde 2014. gada jūnijā pieņēma
saziņas stratēģiju, tika izdotas 20 informācijas presei
un 10 EASO biļetena izdevumi, kā arī organizētas divas
preses konferences un 15 intervijas. Katru dienu tika
sagatavoti preses pārskati un veikts preses monitorings.
EASO efektīvi pārvaldīja EASO informācijas pastkastīti
un atbildēja uz 600 informācijas pieprasījumiem, kas
tika iesniegti ar e‑pasta palīdzību. Katru nedēļu kopš
marta darbiniekiem tika nogādāta vēstule ar informāciju
par plāniem nedēļu uz priekšu, kā arī tika izveidots
iekštīkla portāls. Tika izveidoti jauni saziņas kanāli,
izmantojot sociālos tīklus “Facebook” un “YouTube”.
2014. gadā EASO uz četru gadu termiņu noslēdza
jaunu pamatlīgumu par tīmekļa vietnes jaunināšanu,
uzturēšanu un viesošanu.
EASO pastiprināja attiecības ar saviem stratēģiskajiem
dalībniekiem attiecīgajās plašsaziņas līdzekļu
organizācijās. Turklāt tika organizēta paziņojumu
izplatītāju sanāksme, bet 19. jūnijā visās dalībvalstīs un
Eiropas Parlamentā tika organizēta ES mēroga EASO
informācijas diena.
2014. gadā EASO atbilstoši savai vizuālajai identitātei
publicēja 34 publikācijas, tostarp programmdokumentus,
ziņojumus, mācību materiālus, rokasgrāmatas un
brošūras. Tika sākta un 2015. gadā pabeigta EASO
korporatīvā video (31) producēšana. Tika izplatītas arī
preces.
Dokumentu pārvaldības jomā tika apstiprināts
administratīvo dokumentu klasifikācijas un saglabāšanas
plāns un izstrādāts dokumentu pārvaldības politikas
projekts.
Tika saņemti pieci paziņojumi saskaņā ar Regulas (EK)
Nr. 45/2001 25. pantu un Eiropas datu aizsardzības
uzraudzītājam iesniegtas trīs iepriekšējas pārbaudes
(Regulas (EK) Nr. 45/2001 27. pants). Tika atjaunināta
personas datu apstrādes darbību uzskaite un personas
datu apstrādes reģistrs (Regulas (EK) Nr. 45/2001
26. pants). Tika pieņemts datu aizsardzības inspektora
uzdevumu un pienākumu nolikums un jaunajiem
darbiniekiem veikta pirmā ievadapmācība par datu
aizsardzību.
Jūnijā tika apstiprināta EASO drošības politika un drošības
procedūra darbam ar ES klasificētas informācijas
dokumentiem.

(31) https://easo.europa.eu/download/75282
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9. attēls. EASO informācijas diena Beļģijā.

5.3. EASO ārējais novērtējums
EASO regulas 46. pantā noteikts, ka EASO ir jāpasūta
neatkarīgs ārējais novērtējums par sasniegto. Šā
novērtējuma vispārīgais mērķis ir novērtēt EASO ES
pievienoto vērtību, ietekmi, lietderību, efektivitāti un
darba prakses, kā arī jauno patvēruma tiesību aktu
paketi. Neatkarīgais novērtējums aptvers laika posmu
no 2011. gada jūnija līdz 2014. gada jūnijam.
EASO valde izvirzīja divus locekļus, kas kopā ar diviem
EASO darbiniekiem veidos vadības grupu. Pēc darba
uzdevuma pieņemšanas un piemērojamās publiskā
iepirkuma procedūras īstenošanas 2014. gada oktobrī
līgums tika noslēgts ar “Ernst & Young”.
Ievirzes sanāksme par novērtēšanu notika Maltā
2014. gada 20. oktobrī, bet decembrī darbuzņēmējs
iesniedza sākumposma ziņojumu. Datu vākšanas
posms sākās decembrī ar valdes sēdes un konsultatīvā
foruma plenārsēdes novērošanu klātienē un dokumentu
pārbaudi. Tika izstrādātas datu vākšanas metodes, lai
uzsāktu EASO galveno ieinteresēto personu aptauju,
veiktu daļēji strukturētas intervijas un izstrādātu
mērķtiecīgus gadījuma pētījumus. Datu vākšanas
posms turpināsies 2015. gada pirmā semestra laikā.
Galīgo ziņojumu darbuzņēmējs ir paredzējis iesniegt līdz
2015. gada jūlijam.
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6. Pielikumi
6.1. Budžeta izpilde un finanšu pārskats
1. tabula. 2014. gada saistību apropriāciju budžeta izpilde.

Budžeta
sadaļa

1. sadaļa

Finansējuma
avots
C1
C4
C5
C8
R0

Kopā 1. sadaļa
2. sadaļa

C1
C5
C8
R0

Kopā 2. sadaļa
3. sadaļa

C1
C4
C8

Kopā 3. sadaļa
4. sadaļa
R0
Kopā 4. sadaļa
Kopā saistību apropriācijas

Saistību apropriācijas
Pašreizējais
Pašreizējā izpilde
budžets
(EUR)
(EUR)
6 130 000,00
5 650 007,36
1454,12
1115,63
447,45
447,45
149 606,18
78 579,70
100 000,00
6000,00
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
1020,12
1 922 539,53
1 559 682,69
7 962 035,85
6 146 285,52
661 780,21
614 645,40
661 780,21
614 645,40
18 319 833,22
15 219 961,23

Atlikums
(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
47 134,81
47 134,81
3 099 871,99

Attiecība (%)
92,17
76,72
100,00
52,52
6,00
89,89
87,07
100,00
86,05
18,51
82,15
76,08
8,16
81,13
77,19
92,88
92,88
83,08
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2. tabula. 2014. gada maksājumu apropriāciju budžeta izpilde.

Budžeta
sadaļa

1. sadaļa

Finansējuma
avots
C1
C4
C5
C8
R0

Kopā 1. sadaļa
2. sadaļa

C1
C5
C8
R0

Kopā 2. sadaļa
3. sadaļa

C1
C4

Kopā 3. sadaļa
4. sadaļa
R0
Kopā 4. sadaļa
Kopā maksājumu
apropriācijas

Maksājumu apropriācijas
Pašreizējais budžets
Pašreizējā izpilde
(EUR)
(EUR)
6 130 000,00
5 432 167,53
1454,12
1115,63
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
661 780,21
254 105,23
661 780,21
254 105,23
16 397 293,69

11 301 765,09

Atlikums
Attiecība (%)
(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
407 674,98
38,40
407 674,98
38,40
5 095 528,60

68,92

EASO 2014. gada ziņojums — 33

6.2. EASO personāla sadalījums 2014. gada 31. decembrī
2014. gads
Atļauti saskaņā ar ES budžetu
Aizpildīts 31.12.2014.
Amatpersonas
Pagaidu amati Pastāvīgie amati Pagaidu amati
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
3
0
4
0
4
0
8
0
8
0
9
0
9
0
3
0
3
0
7
0
6
0
37
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
6
0
6
0
1
0
1
0
5
0
5
0
14
0
14
0
51
0
48 (32)
51
48

Funkciju grupa un pakāpe
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12
AD 11
AD 10
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6
AD 5
Kopā AD
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Kopā AST
KOPĀ
KOPSUMMA
SNE

Apstiprināti
2014. gadā

Pieņemti darbā
31.12.2014.

Kopā
Līgumdarbinieki

14
Apstiprināti
2014. gadā

12
Pieņemti darbā
31.12.2014.

FG IV

8

7

FG III

8

8

FG II

3

2

FG I

2

2

Kopā

21

19 (33)

(32) Ieskaitot piedāvājuma vēstules.
(33) Ibidem.
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Kopējā darbinieku skaita sadalījums
pēc dzimuma (dati līdz 31.12.2014.)

V, 31 (40 %)

S, 47 (60 %)

V

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

S
EASO sastāvs pēc valstspiederības (dati līdz 31.12.2014.)

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

Procentu izteiksmē

EASO sastāvs pēc valstspiederības (dati līdz 31.12.2014.)
LV
2
3%

MT
6
8%

NL
4
5%

IT
12
15 %

PL
5
6%
PT
2
3%

IE
2
3%
HU
1
1%

RO
7
9%

FR
7
9%

SE
2
3%
SK
3
4%

FI
2
3%

ES
3
4%

EL
2 DK
3% 1
1%

DE
4
5%

CZ
2
3%

BG
4
5%

BE
6
8%

UK
1
1%

BE
BG
CZ
DE
DK
EL
ES
FI
FR
HU
IE

IT
LV
MT
NL
PL
PT
RO
SE
SK
UK
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6.3. EASO publikācijas 2014. gadā
Nosaukums

Valoda

10 EASO biļetena izdevumi

EN

EASO saziņas plāns 2014. gadam

EN

EASO saziņas stratēģija 2014. gadam

EN

EASO darba programma 2015. gadam

Visas ES valodas

Daudzgadu darba programma 2014.–2016. gadam

EN

EASO 2013. gada ziņojums

Visas ES valodas

EASO ziņojums par situāciju patvēruma jomā Eiropas Savienībā 2013. gadā

EN, FR, ES, DE, IT

Brošūra par TI aģentūrām

EN

EASO ārējās darbības stratēģija

EN

12 mēneša tendenču analīzes ziņojumu izdevumi

EN

EASO 2014. gada brošūra

Visas ES valodas,
arābu valoda

4 ceturkšņa ziņojumi par situāciju patvēruma jomā

EN

EASO mācību programma. Rokasgrāmata par kopējās Eiropas patvēruma sistēmas moduli

EN

EASO mācību programma

EN

Novērtējuma ziņojumu par situāciju patvēruma jomā Bulgārijā

EN

Kopējais novērtējums par atlasītu ES dalībvalstu sagatavotību iespējamai cilvēku ieplūšanai EN
no Ukrainas
Kvalitātes matricas ziņojums: atbilstība

EN

Gaidāmās vīzu režīma liberalizācijas Gruzijas pilsoņiem iespējamās ietekmes uz migrāciju EN
un drošību novērtējums
EASO reklāmlapa

EN

EASO operatīvais plāns Grieķijai: īstenošanas starpposma novērtējums

EN

Kvalitātes matricas ziņojums: pierādījumu novērtējums (ierobežotas pieejamības versija)

EN

Kvalitātes matricas ziņojums: personiskā intervija (ierobežotas pieejamības versija)

EN

Kvalitātes matricas ziņojums: atbilstība (ierobežotas pieejamības versija)

EN

EASO mācību programma — rokasgrāmata par iekļaušanas moduli

EN

EASO mācību programma — rokasgrāmata par intervijas tehniku moduli

EN

Darba uzdevums EASO apmācību un ekspertu grupai

EN

EASO praktiska rokasgrāmata: personiska intervija

EN

Kvalifikācijas direktīvas (2011/95/ES) 15. panta c) apakšpunkts — tiesiskā analīze

EN

EASO praktiska rokasgrāmata: instrumenti un norādes IVI tiešsaistes izpētei

EN

EASO IVI ziņojums par Somāliju — valsts pārskats

EN, SK

EASO IVI ziņojums par Čečeniju — sievietes, laulības, šķiršanās un bērna aizbildniecība

EN, IT, FR, DE, PL

Aktuālā informācija par Irāku

EN

Aktuālā informācija par Ukrainu

EN

Aktuālā informācija par Eritreju

EN
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