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Santrumpų sąrašas
PPR Prieglobsčio pagalbos rezervas
PMIF Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas
ATCR Metinės trišalės konsultacijos dėl perkėlimo
PPG Prieglobsčio paramos grupė
BEPS Bendra Europos prieglobsčio sistema
IKŠ Informacija apie kilmės šalį
PVO Pilietinės visuomenės organizacija
HOME GD  Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas
NEAR GD  Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinis direktoratas
RTD GD  Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinis direktoratas
EASO Europos prieglobsčio paramos biuras
EKA EASO kontaktiniai asmenys
EMAS Pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju teikimo programa
EMT Europos migracijos tinklas
EMT GEG Europos migracijos tinklo grąžinimo ekspertų grupė
EKPP Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė
EPAM Europos NVO platforma prieglobsčio ir migracijos klausimais
EPAP Europos priėmimo agentūrų platforma
IPPS Išankstinio perspėjimo ir parengties sistema
ERIN Europos reintegracijos priemonės tinklas
ES Europos Sąjunga
ES+ ES valstybės narės ir asocijuotosios šalys
EU-FRANK Perkėlimo į ES ir pabėgėlių priėmimo palengvinimo dalijantis naujausiomis žiniomis projek-

tas
„eu-LISA“  Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų val-

dymo agentūra
Eurojustas  Europos teisminio bendradarbiavimo padalinys
Europolas  Europos policijos biuras
FRA Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
FRONTEX Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
SDTG  Statistinių duomenų teikimo grupė
MAVVP Migrantų antplūdžio vietų veiklos planas
MAVPVP Migrantų antplūdžio vietų perskirstymo veiklos planas
IAS Vidaus audito tarnyba
IARLJ  Tarptautinė pabėgėlių teisės teisėjų asociacija
IDS  Informacijos ir dokumentacijos sistema
TMO Tarptautinė migracijos organizacija
PNPP Pasirengimo narystei pagalbos priemonė
IPCR Integruotas politinio atsako į krizes mechanizmas
ISAA Integruotas informuotumas apie padėtį ir analizė
TVR Teisingumas ir vidaus reikalai
JRC  Jungtinis tyrimų centras
VKS Vertimo kalbų sąrašas
„MedCOI“  Medicininė informacija apie kilmės šalį
NIC Nacionalinis informacijos centras
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NBPA Nacionalinis bendro portalo administratorius
NVO Nevyriausybinė organizacija
NTSMĮ  Nacionalinės teisės specialistų mokymo įstaigos
EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
KPP Kilmės patikros priemonė
QIEE Prieglobsčio sistemų kokybės iniciatyva Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze
RPAP ŠA Regioninės plėtros ir apsaugos programos. Šiaurės Afrika
SPP Specialiosios paramos planas
UNHCR Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras
VB Vakarų Balkanai
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Pratarmė
José Carreira, EASO vykdomasis direktorius

2016-ieji buvo svarbūs, bet ir vieni iš sudėtingiausių Eu-
ropos prieglobsčio paramos biuro veiklos metų.

2010 m. birželio 19 d. įsigaliojo EASO reglamentas, 
o 2011 m. vasario 1 d. agentūra pradėjo veikti. Taigi  
2016-ieji buvo jau penktieji EASO veiklos metai. Tikrai 
galime švęsti agentūros pasiekimus per šiuos pirmuosius 
metus, žinodami, kad artimiausioje ateityje labai pasi-
keis EASO atsakomybė ir jis bus pertvarkytas į visavertę 
agentūrą.

Man asmeniškai 2016-ieji, per kuriuos tapome svarbių 
įvykių liudininkais, buvo svarbūs tuo, kad buvau paskir-
tas naujuoju EASO vykdomuoju direktoriumi. Atsižvel-
giant į kovo 18 d. pasirašytą ES ir Turkijos pareiškimą, 
įvairias Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos išvadas, 
2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikatą, kuria-
me nustatyti Bendros Europos prieglobsčio sistemos 
tobulinimo prioritetai, 2016 m. gegužės 4 d. Komisijos 
pasiūlymus dėl naujos ES prieglobsčio agentūros, Du-
blino sistemos reformos ir sistemos EURODAC pakeiti-
mų ir 2016 m. liepos 13 d. pasiūlymus dėl Prieglobsčio 
procedūrų direktyvos, Priskyrimo prie tarptautinės 

apsaugos gavėjų direktyvos ir Priėmimo sąlygų direk-
tyvos reformos, Europos prieglobsčio paramos biurui 
tenka pirmaujamas vaidmuo su prieglobsčiu susijusios 
veiklos srityje.

Nauja ir platesnė atsakomybė reiškia naujus iššūkius. 
Operatyviniu lygmeniu EASO labai aktyviai padėjo vals-
tybėms narėms, pirmiausia – Graikijai ir Italijai, mažinti 
beprecedentį nuolatinį jų prieglobsčio procedūrai ten-
kantį spaudimą. Kad, padedamas ES+ šalių ekspertų, 
EASO galėtų imtis veiksmų migrantų antplūdžio vietose 
ir šie veiksmai būtų efektyvūs, prireikė sudėtingo logis-
tinio planavimo ir greitų operacijų. Tai nebuvo lengva 
tokiomis sąlygomis, kokiomis turi dirbti mūsų darbuo-
tojai ir ekspertai. Be to, Europos prieglobsčio paramos 
biurui nebuvo skirta tiek valstybių narių ekspertų, kiek 
reikia, kad veiklą migrantų antplūdžio vietose būtų gali-
ma vykdyti visu pajėgumu.

Lapkričio 7 d. savo būstinėje Maltoje EASO priėmė už 
migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingą Komi-
sijos narį Dimitrį Avramopoulosą. Komisijos narys padė-
kojo Europos prieglobsčio paramos biurui už labai svarbų 

Komisijos narys D. Avramopoulosas per 2016 m. lapkričio 7 d. vizitą Europos prieglobsčio paramos biure

Džiaugiuosi, kad ši agentūra, aktyviai padedanti priimti Europos Sąjungai dabartinius migracijos iššūkius, per labai trumpą 
laiką sugebėjo tapti svarbia dalyve įgyvendinant ES perkėlimo programą bei ES ir Turkijos pareiškimą.
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jo vaidmenį vietoje – Italijoje ir Graikijoje – ir pažymėjo, 
kad agentūra per labai trumpą laiką sugebėjo tapti svar-
bia dalyve įgyvendinant ES perkėlimo programą bei ES 
ir Turkijos pareiškimą.

EASO ne tik vykdė aukšto lygio operatyvinę veiklą, bet 
ir pasiekė puikių rezultatų ir kitose pagrindinėse – infor-
macijos ir analizės, nuolatinės paramos ir horizontalio-
sios – veiklos srityse.

Agentūros veiklos sėkmei labai didelę įtaką turi EASO 
suinteresuotieji subjektai. 2016 m. palaikėme glaudžius 
ryšius su administracine valdyba, valstybėmis narėmis, 
Komisija, Taryba, Europos Parlamentu, ES teisingumo ir 
vidaus reikalų agentūromis, nevyriausybinėmis orga-
nizacijomis ir pilietine visuomene. Į 2016 m. lapkričio 
28 ir 29 d. Atėnuose vykusį šeštąjį metinį plenarinį EASO 
konsultacijų forumo posėdį, per kurį buvo galima labai 

aktyviai diskutuoti, susirinko daugiau kaip 200 dalyvių iš 
35 ES+ ir ne ES šalių.

Organizaciniu EASO lygmeniu 2016 m. antrajai trejų 
metų kadencijai EASO administracinės valdybos pirmi-
ninku perrinktas Mag. Wolfgangas Taucheris. 2016 m. 
viduryje pradėta agentūros pertvarka – EASO prisitaikė 
prie naujų iššūkių ir pasirengė prisiimti naują atsako-
mybę. Stiprinant aukščiausiąją vadovybę, paskirti nauji 
padalinio vadovai; jiems talkina skyriaus ir sektoriaus 
vadovai. Atidaryti EASO biurai Romoje ir Atėnuose – iš 
to matyti, kad EASO vaidmuo Europos Sąjungoje didė-
ja, nes dabar jis veikia arčiau migrantų antplūdžio vietų. 
Vis dėlto agentūros pagrindas tebėra EASO darbuotojai. 
Sveikinu vis gausesnes jų gretas mūsų būstinėje, regi-
oniniuose biuruose bei migrantų antplūdžio valdymo 
centruose ir dėkoju jiems už tai, kad 2016-uosius galime 
vadinti sėkmės metais.

Komisijos narys D. Avramopoulosas 2016 m. lapkričio 7 d. susitinka su EASO darbuotojais
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1. Įžanginis žodis
EASO misija

EASO, kaip nepriklausomo prieglobsčio srities kompe-
tencijos centro, misija – prisidėti prie bendros Euro-
pos prieglobsčio sistemos įgyvendinimo ir tobulinimo 
remiant, palengvinant, koordinuojant ir stiprinant ES+ 
šalių praktinį bendradarbiavimą.

EASO principai

Vykdydamas savo misiją, EASO vadovaujasi šiais prin-
cipais:
• laiku teikti visapusišką paramą prašančiosioms vals-

tybėms narėms;
• skatinti valstybių narių prieglobsčio ir priėmimo sis-

temų kokybę ir veiksmingumą;
• veikti kaip nepriklausomam ir nešališkam kompeten-

cijos centrui;
• teikti tikslius naujausius duomenis, analizę ir vertini-

mus su prieglobsčiu susijusiais klausimais;
• teikti paramą valstybėms narėms prisiimant pareigas 

prieglobsčio srityje ir rodyti solidarumą su valstybė-
mis narėmis, kurių prieglobsčio sistemose patiriamas 
spaudimas;

• palengvinti ir skatinti bendrų praktinio bendradar-
biavimo priemonių prieglobsčio srityje kūrimą ir taip 
didinti valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą;

• teikti ES politikos formuotojams įrodymais pagrįstas 
įžvalgas prieglobsčio klausimais;

• bendradarbiauti su ES institucijomis, ES agentūromis 
ir įstaigomis, trečiosiomis šalimis, tarptautinėmis or-
ganizacijomis ir pilietine visuomene.

EASO bendroji metinė ataskaita

Pagal EASO reglamento1 29 straipsnio 1 dalies c punktą 
parengtoje bendrojoje metinėje ataskaitoje aprašomi 
agentūros 2016 m. pasiekimai. EASO administracinės 
valdybos patvirtinta ataskaita ne vėliau kaip 2017 m. 
birželio 15 d. išsiunčiama Europos Parlamentui, Tarybai, 
Komisijai, įskaitant Vidaus audito tarnybą, ir Audito Rū-
mams. Bendroji metinė ataskaita yra viešas dokumentas 
ir verčiama į visas oficialiąsias ES kalbas.

Pagal 12 straipsnio 1 dalį ir 29 straipsnio 1 dalies d punk-
tą EASO rengia viešai skelbiamą atskirą metinę ataskaitą 
apie padėtį Europos Sąjungos prieglobsčio srityje.

EASO darbuotojai su viena iš Graikijos stovyklose 
gyvenančių šeimų

1 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo (OL L 132, 
2010 5 29, p. 11).
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2. Bendroji informacija. 2016 m. įvykiai
2016 m. tarptautinės apsaugos ES+ šalyse prašytojų 
skaičius tebebuvo didelis, todėl kelių valstybių narių 
prieglobsčio ir priėmimo sistemos patyrė spaudimą. Tai 
pirmiausia turėjo poveikį prieglobsčio prašymų nagrinė-
jimo ir už jų nagrinėjimą atsakingų valstybių narių nu-
statymo procesui, priėmimo standartams ir galimybėms 
naudotis paslaugomis. Šiomis aplinkybėmis ES instituci-
jos ir valstybės narės buvo priverstos imtis kraštutinių 
neatidėliotinų priemonių, pvz., priimti ES ir Turkijos pa-
reiškimą ir atnaujinti vidaus sienų kontrolę.

Didelį antplūdį į ES+ šalis lėmė prastėjanti padėtis dauge-
lyje kaimyninių ES regionų, todėl būtina atidžiai stebėti 
padėtį tarptautinės apsaugos prašytojų kilmės šalyse 
ir, kad būtų galima skubiai imtis atsakomųjų veiksmų, 
derinti nenumatytų atvejų planavimą ir užtikrinti lanks-
tumą.

2015 m. gegužės 13 d. priimtoje Europos migracijos dar-
botvarkėje2 nurodyta strateginė veiksmų kryptis ir nu-
statyta, kokių veiksmų ES institucijos ir valstybės narės 
turėtų imtis, kad galėtų suformuoti nuoseklią ir visapu-
sišką metodiką, kurią taikant būtų galima išnaudoti mi-
gracijos pranašumus ir įveikti su ja susijusius sunkumus.

Pirmasis svarbus didelės reikšmės EASO turėjęs 2016 m. 
įvykis buvo 2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimas; 
juo Europos prieglobsčio paramos biurui suteiktas įga-
liojimas remti kelių priemonių įgyvendinimą Graikijoje, 
pirmiausia taikant priimtinumo procedūrą. Be to, EASO 
padėjo įgyvendinti schemą 1:1 – ši schema sukurta tam, 
kad neteisėti ir pavojingi migracijos iš Turkijos į Graikijos 
salas keliai būtų pakeisti teisėtu asmenų perkėlimo iš 
Turkijos į ES kanalu. Vietoj kiekvieno į Turkiją grąžinto 
siro iš Turkijos į ES perkeliama po vieną kitą sirą.

Šie pokyčiai turėjo įtakos EASO veiklai Graikijoje ku-
riant vadinamuosius migrantų antplūdžio valdymo 
centrus. EASO rėmė Graikijos valdžios institucijas teik-
damas migrantų antplūdžio valdymo centruose rei-
kiamą infrastruktūrą, įskaitant darbuotojus, vertimo 
žodžiu paslaugas ir mobiliąją įrangą. Salose dislokuotos 
prieglobsčio paramos grupės; joms pavesta nagrinėti 
tarptautinės apsaugos prašymus, įskaitant specialias 
procedūros dalis, pvz., šalių, kurių pripažinimo rodikliai 
nedideli, piliečių prašymų priimtinumą ir reikalavimų 
atitikimą. Be to, vykdydamas veiklą Graikijoje, EASO 
padėjo įgyvendinti perkėlimo Europos Sąjungoje pro-
gramą keturiose srityse: informacijos teikimo migrantų 
antplūdžio vietose, perkėlimo prašymų registravimo, pa-
ramos Graikijos Dublino padaliniui ir paramos nustatant 
dokumentų klastojimą.

2 COM(2015) 240 final.

EASO darbuotoja žaidžia su vienu iš Graikijos 
stovyklose gyvenančių vaikų

Italijoje EASO perkėlimo Europos Sąjungoje programą 
padėjo įgyvendinti iš anksto nustatydamas reikalavimus 
atitinkančius prašytojus, kuriuos būtų galima perkelti, ir 
teikdamas susijusią informaciją. Be to, agentūra, tvar-
kydama perėmimo savo žinion prašymus pagal Dublino 
konvenciją, padėjo registruoti prašymus ir rengė spren-
dimus dėl perkėlimo.

2016 m. balandžio 6 d. Komisija priėmė Komunikatą 
„Bendros Europos prieglobsčio sistemos reformavi-
mas ir teisėtų kelių į Europą tiesimas“3 ir jame išdėstė 
savo penkis bendros Europos prieglobsčio sistemos 
(BEPS) tobulinimo prioritetus. Vienas iš šių priorite-
tų buvo naujasis ES prieglobsčio agentūrai suteiktas 
įgaliojimas.

Tarybai pirmininkavusių Nyderlandų iniciatyva 2016 m. 
balandžio 21 d. priimtose Tarybos išvadose dėl spren-
dimų dėl prieglobsčio praktikos EASO ragintas sukurti 
aukšto lygio politikos tinklo struktūrą, kurioje būtų 
siekiama bendrai aiškinti informaciją apie kilmės šalį 
(IKŠ) ir rengti šalims skirtas rekomendacijas. Be to, 
bendradarbiaujant su politikos tinklu, EASO buvo pa-
ragintas pradėti bandomąjį projektą, skirtą bendrai 
politikai rengti remiantis išsamia bendra IKŠ ataskaita 
apie Afganistaną.

Atsižvelgiant į ES ir Turkijos pareiškime ir tolesnėse Ta-
rybos išvadose Europos prieglobsčio paramos biurui 
paskirtas naujas užduotis, dėl padidėjusio dėmesio ope-
ratyvinei paramai reikėjo iš naujo nustatyti suplanuotos 
veiklos prioritetus.

3 COM(2016) 197 final.
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EASO šūkis „Parama – mūsų misija“

2016 m. gegužės 4 d. Komisija, teikdama pirmąjį BEPS 
reformos dokumentų rinkinį, pateikė pasiūlymą dėl 
naujo reglamento4, kuriuo EASO bus pertvarkytas į vi-
savertę agentūrą, taip pat pasiūlymus dėl Dublino siste-
mos reformos ir sistemos EURODAC pakeitimų. Antrasis 
pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, su-
sijusių su Prieglobsčio procedūrų bei Priskyrimo direk-
tyvų ir Priėmimo sąlygų direktyvos reforma, rinkinys 
buvo pateiktas 2016 m. liepos 13 d. Šiais pasiūlymais 
siekiama įvykdyti visapusišką visų ES prieglobsčio sis-
temos dalių reformą, apimančią priemones, kuriomis 
galima užkirsti kelią Dublino mechanizmo veikimo trik-
džiams dėl tarptautinės apsaugos prašytojų ir gavėjų 
piktnaudžiavimo ir palankiausios prieglobsčiui valsty-
bės paieškos.

Išorinio aspekto veiklos srityje Komisija savo 2016 m. 
birželio 7 d. komunikate dėl naujo partnerystės su 
trečiosiomis šalimis modelio sukūrimo pagal Europos 
migracijos darbotvarkę5 nustatė naują būdą kartu su 
trečiosiomis šalimis geriau valdyti migraciją remiantis 
politika ir finansinėmis priemonėmis, kurios kartu pri-
statytos kaip Europos priemonių rinkinys.

Labai išaugus su migrantų antplūdžio vietomis ir per-
kėlimu susijusiai EASO operatyvinei veiklai, prireikė 
papildomų finansinių išteklių – jų Komisija skyrė pir-
mąjį 2016 m. ketvirtį. EASO nurodė, kad pradžioje jai 
buvo skirtas 19,4 mln. EUR metų biudžetas, bet metus 
užbaigė su 53,1 mln. EUR biudžetu. Šie ištekliai buvo 
skirti pagrindinėms sritims, daugiausia – operacijoms 
Italijoje ir Graikijoje, perkėlimo priemonių kūrimui, 
Dublino tinklui ir su perkėlimu susijusiai komunika-
cijos veiklai.

Dėl EASO vaidmens įgyvendinant ES ir Turkijos pareiški-
mą Graikijoje, įskaitant šimtų ekspertų ir vertėjų žodžiu 
išsiuntimą ir pagalbinių paslaugų pirkimą, EASO veiklos 
išlaidos, palyginti su bet kuriomis ankstesnėmis biudže-
to sąmatomis, atitinkamai gerokai padidėjo. Todėl, kad 
galėtų padengti ES ir Turkijos bendro veiksmų plano 

4 COM(2016) 271 final.
5 COM(2016) 385 final.

įgyvendinimo išlaidas, 2016 m. birželio 6 d. EASO gavo 
pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju – PMIF finan-
savimą (pagal pagalbos ekstremaliosios situacijos atve-
ju teikimo programą, angl. Emergency	Assistance	Grant	
Scheme, EMAS). Papildomas finansavimas operatyvinės 
veiklos sąnaudoms iki metų pabaigos padengti Europos 
prieglobsčio paramos biurui buvo skirtas paskutinįjį 
2016 m. ketvirtį.

2016 m. taip pat būta svarbių su EASO vadovybe su-
sijusių pokyčių. Administracinė valdyba naujuoju EASO 
vykdomuoju direktoriumi išrinko José Carreirą. Prieš tai 
nuo 2015 m. lapkričio 1 d. buvęs laikinuoju vykdomuoju 
direktoriumi, vykdomojo direktoriaus pareigas jis pradė-
jo eiti 2016 m. balandžio mėn. Per 2016 m. sausio mėn. 
vykusį posėdį antrajai trejų metų kadencijai buvo per-
rinktas EASO administracinės valdybos pirmininkas 
Mag. Wolfgangas Taucheris.

Mag. Wolfgangas Taucheris ir José Carreira

Atsižvelgiant į EASO patirtus operatyvinius sunkumus 
ir Komisijos pasiūlyme dėl naujos ES prieglobsčio agen-
tūros nustatytus pokyčius, pertvarkyta EASO vidaus 
organizacinė struktūra, kad EASO galėtų geriau atlikti 
išplėstą vaidmenį ir pasirengtų prisiimti atsakomybę, 
kuri bus nustatyta naujuoju įgaliojimu. Agentūra padarė 
didelę pažangą įdarbinimo srityje: priėmė darbuotojus 
į pagrindines vidaus struktūros pareigybes, įskaitant 
aukščiausiosios vadovybės pareigybes, ir paskyrė ryšių 
palaikymo pareigūnus ES institucijose Briuselyje ir agen-
tūroje FRONTEX, kad galėtų skatinti glaudesnius ryšius ir 
lengvinti bendradarbiavimą bendro intereso srityse. Be 
to, siekdamas palengvinti veiklą Graikijoje bei Italijoje ir 
norėdamas artimiausiais metais turėti daugiau darbuo-
tojų šiose valstybėse narėse, EASO atidarė operatyvinius 
biurus Atėnuose ir Romoje.



EASO 2016 m. bendroji metinė ataskaita  — 11

3. 2016 m. EASO prioritetai
Savo 2016 m. prioritetus EASO apibrėžė 2015 m. rugsė-
jo 24 d. administracinės valdybos patvirtintoje 2016 m. 
darbo programoje; vėliau jie buvo suderinti su patvir-
tintu ES biudžetu. Atsižvelgiant į 2016 m. įvykusius 
pokyčius, darbo programa iš dalies keista tris, o biudže-
tas – keturis kartus.

2016 m. EASO prioritetai buvo šie:

• Migrantų antplūdžio vietos

Visapusiškai bendradarbiaujant ir derinant veiklą su Eu-
ropos Komisija ir kitomis susijusiomis agentūromis pa-
dėti įgyvendinti naująjį migrantų antplūdžio valdymo 
požiūrį ir užtikrinti aktyvesnį EASO darbuotojų ir valsty-
bių narių ekspertų grupių dalyvavimą vietoje, siekiant 
padėti, pirmiausia – Italijai ir Graikijai, atlaikyti padidėjusį 
jų prieglobsčio sistemoms tenkantį krūvį.

EASO darbuotojai Lesbe (Graikija)

EASO darbuotojai Idomenyje (Graikija)

• ES ir Turkijos pareiškimas

Padėti Graikijos prieglobsčio tarnybai įgyvendinti ES ir 
Turkijos pareiškimą.

• Pabėgėlių perkėlimas

Remti ES lygmeniu sutartas perkėlimo priemones, pvz., 
perkelti iš Italijos ir Graikijos 160 000 asmenų, kuriems 
akivaizdžiai reikalinga apsauga.

• Nuoseklus BEPS įgyvendinimas informacijos ir ana-
lizės srityje

Didinti EASO tikslios ir nuolat naujinamos informacijos ir 
dokumentacijos apie BEPS veikimą rinkimo ir keitimosi 
pajėgumus, taip pat toliau tobulinti Išankstinio perspė-
jimo ir parengties sistemą (IPPS), kad būtų galima atlikti 
tendencijų analizę;

teikti daugiau apibendrintos informacijos apie kilmės šalį 
ir skatinti veiksmingai naudoti šią informaciją;

ieškoti galimybių rengti informaciją, kuri yra svarbi pa-
skelbiant galimai saugias kilmės šalis;

vadovauti kuriant informacijos ir dokumentacijos siste-
mą (IDS), kuri būtų pagrindinė informacijos apie Europos 
Sąjungoje veikiančias prieglobsčio sistemas ir svarbius su 
BEPS įgyvendinimu susijusius pokyčius kaupimo vieta;

tobulinti tolesnį operatyvinių duomenų rinkimą ir atas-
kaitų rengimą, siekiant gerinti informaciją apie padėtį 
ir sudaryti sąlygas geriau planuoti veiksmus ir priimti 
sprendimus.

• Nuoseklus BEPS įgyvendinimas prieglobsčio proce-
sų kokybės gerinimo srityje

Toliau kurti priemones ir rengti gaires, siekiant gerinti 
prieglobsčio procesų ir sprendimų kokybę;

padėti tiksliau nustatyti pažeidžiamus asmenis, taip pat 
laikantis migrantų antplūdžio vietų valdymo metodikos 
ir vykdant perkėlimo operacijas;

sukurti Dublino tinklą – specialų nacionalinių Dublino 
padalinių tinklą – siekiant skatinti tarpusavio bendradar-
biavimą ir nuosekliai taikyti Dublino sistemą, taip pat 
perkėlimo tikslais.
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Migrantas skaito informaciją apie perkėlimo 
programą

• Nuoseklus BEPS įgyvendinimas priėmimo sąlygų 
srityje

Sukurti specialų nacionalinių priėmimo institucijų tinklą 
siekiant skatinti informacijos mainus ir keitimąsi geriau-
sia patirtimi.

• Nuoseklus BEPS įgyvendinimas mokymo srityje

Stiprinti bendrojo pobūdžio mokymo ir profesinio ugdy-
mo vaidmenį prieglobsčio srityje;

skatinti teismų dialogą prieglobsčio srityje.

• Išorės aspektas

Vykdyti EASO veiklą Vakarų Balkanuose ir Turkijoje, 
glaudžiau bendradarbiaujant su ES agentūromis (pvz., 
FRONTEX) ir tarptautinėmis organizacijomis, siekiant at-
sižvelgti į regiono poreikius padedant stiprinti gebėjimus 
ir teikiant operatyvinę paramą, atsižvelgiant į esamą re-
giono tvarką;

toliau remti BEPS išorės aspektą, įskaitant 20 000 asme-
nų, kuriems reikalinga apsauga, perkėlimą.

• Horizontalioji veikla

Stiprinti visų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, daly-
vaujančių EASO bendradarbiavimo tinkle, horizontalią 
sąveiką;

toliau tobulinti EASO užklausų sistemą siekiant spręsti su 
politiniais ir praktiniais BEPS veikimo aspektais susijusius 
klausimus;

veiksmingai įtraukti į veiklą pilietinę visuomenę ir išplėsti 
EASO išorės komunikacijos aprėptį.
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4. 2016 m. EASO pasiekimai
2016 m. EASO rezultatai išsamiai aprašyti tolesniuose 
skirsniuose, kuriuose konkrečiai aprašyta pagrindinė 
veikla.

4.1 Operatyvinė parama
EASO vykdo operatyvinės paramos veiklą, kuria siekia-
ma atsižvelgti į naujus valstybių narių poreikius, kad būtų 
galima visapusiškai įgyvendinti ES prieglobsčio acquis ir 
atremti itin didelį jų prieglobsčio ir priėmimo sistemoms 
tenkantį spaudimą. EASO pritaiko savo operatyvinę pa-
ramą prie konkrečių poreikių ir atsižvelgdamas į atskirų 
valstybių narių teikiamus prašymus.

4.1.1 Italija ir Graikija

Operatyvinė parama Italijoje ir Graikijoje teikiama siun-
čiant ES+ šalių ekspertus į prieglobsčio paramos grupes 
(PPG) arba teikiant kitą reikiamą paramą, įskaitant ben-
drą prašymų tvarkymą. Teikdamas šią paramą EASO 
bendradarbiauja su atitinkamomis įstaigomis ir ypatin-
gą dėmesį skiria operatyviniam bendradarbiavimui su 
FRONTEX ir kitais suinteresuotaisiais subjektais. Siekda-
mas užtikrinti veiksmingą veiklos įgyvendinimą vietoje, 
EASO teikia būtinas logistikos priemones, įrangą, baldus, 
medžiagas ir būtinas, pvz., vertimo žodžiu arba kultūrinio 
tarpininkavimo paslaugas, taip pat pervežimo paslaugas 
ir administracinę paramą.

Italijoje ir Graikijoje EASO taip pat padeda įgyvendinti 
perkėlimo priemones.

Italija

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Pasirašytas ir įgyvendintas vienas migrantų 
antplūdžio vietų perskirstymo veiklos planas 
(MAVPVP)
MAVPVP priemonėms įgyvendinti išsiųsta 170 
ekspertų
Įgyvendintame MAVPVP nustatytos trys paramos 
priemonės
Naudodamosi EASO parama, nacionalinės 
prieglobsčio institucijos Europos Sąjungoje perkėlė 
2 654 asmenis
Specialiosios paramos plano (SPP) priemonėms 
įgyvendinti išsiųsti septyni ekspertai

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Įgyvendintos dvi SPP paramos priemonės
Baigtas vertinti vienas SPP
Specialiosios paramos planui vertinti išsiųsti šeši 
ekspertai

Italijoje EASO padėjo įgyvendinti Tarybos sprendimus 
dėl perkėlimo: iš anksto nustatė reikalavimus atitinkan-
čius prašytojus ir teikė susijusią informaciją (migrantų 
antplūdžio vietose, išlaipinimo vietose ir priėmimo cen-
truose Romos srityje). EASO taip pat padėjo registruoti 
prašymus (registravimo centruose ir mobiliosiose gru-
pėse, dirbančiose atitinkamose vietovėse, atsižvelgiant 
į ad	hoc poreikius), ir tvarkyti perėmimo savo žinion pra-
šymus pagal Dublino konvenciją. Taip pat teikta parama 
rengiant sprendimus dėl perkėlimo.

EASO pasirūpino tuo, kad nuolat veiktų AST, teikiančios 
informaciją apie perkėlimą visuose keturiuose veikian-
čiuose Italijos migrantų antplūdžio valdymo centruose 
(t. y. Lampedūzoje, Trapanyje, Tarante ir Pocale), o dvi 
mobiliosios grupės veikė Sicilijoje ir Romoje. Regioni-
niuose centruose Vila Sikanijoje (Agridžente), Milane (iki 
2016 m. balandžio mėn. pabaigos), Baryje, Krotonėje, 
Mineo ir Romoje EASO AST padėjo registruoti tarptauti-
nės pagalbos prašytojus, kad būtų galima taikyti perkėli-
mo procedūrą. Siekiant padėti registruoti ir didinti vietos 
policijos suinteresuotųjų subjektų pajėgumus, į Italijos 
valdžios institucijų nurodytas vietoves – 24 vietoves viso-
je Italijoje – ad	hoc išsiųstos dvi mobiliosios registravimo 
grupės. Siekdamas padėti įgyvendinti operatyvinę para-
mą Italijoje, EASO taip pat siuntė kultūrinius tarpininkus.

Siekdamas užtikrinti tinkamas ir veiksmingas darbo są-
lygas, EASO teikė techninę įrangą. Remiant registraciją 
įrengti penki mobilieji biurai arba konteineriai ir Italijos 
valdžios institucijoms suteiktos 25 darbo stotys. EASO 
taip pat rėmė laikinųjų darbuotojų siuntimą į Dublino 
padalinius.

EASO toliau keliomis kalbomis teikė pagrindinę informa-
ciją apie perkėlimą, taip pat matomumą užtikrinančią 
medžiagą. Išleista mobilioji programėlė perkėlimo klau-
simais; jos versijos parengtos keliomis (arabų, tigrajų ir 
kurdų) kalbomis. EASO taip pat teikė pagalbą rengda-
mas susitikimus su spauda ir kitais suinteresuotaisiais 
subjektais, padėjo didinti informuotumą apie perkėlimo 
procesą, sąlygas bei reikalavimus ir užkirto kelią klaidin-
gai informacijai.
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Vaikai Graikijos stovyklose skaito apie perkėlimo 
programą

EASO, kaip aktyvus Italijos Vidaus reikalų ministerijos 
vadovaujamos perkėlimo darbo grupės narys, kartu 
su nacionalinėmis institucijomis, FRONTEX, Europolu, 
Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisa-
ro biuru (UNHCR) ir Tarptautine migracijos organiza-
cija (TMO) padėjo rengti Italijos migrantų antplūdžio 
valdymo centrams skirtas standartines veiklos pro-
cedūras ir nuolat jas persvarstyti (įskaitant aspektus, 
susijusius su nelydimais vaikais migrantų antplūdžio 
vietose). EASO padėjo rengti Italijos perkėlimo proto-
kolą. EASO taip pat dalyvavo 2016 m. vasarą migrantų 
antplūdžio valdymo centruose rengtuose suintere-
suotiesiems subjektams skirtuose pajėgumų didinimo 
susitikimuose.

Kad būtų lengviau vykdyti veiklą Italijoje, EASO atidarė 
operatyvinį biurą Romoje – šiuo metu jame dirba keli 
EASO darbuotojai. Šio biuro patalpose taip pat galima 
rengti praktinius seminarus ir įvadinius mokymo kursus 
į Italiją išsiųstiems ekspertams, taip pat imtis veiklos, 
parengtos siekiant remti Italijos valdžios institucijas. 
Per antrąjį iki 2016 m. kovo 31 d. įgyvendintą EASO SPP 
etapą daugiausia dėmesio skirta paramai profesiniam 
nacionalinės prieglobsčio komisijos ugdymui. Išplėstos 
atrinktos paramos priemonės informacijos apie kilmės 
šalį (IKŠ) srityje ir, naudojantis esamu biudžetu, pasku-
tinįjį 2016 m. ketvirtį vykdyta susijusi veikla. 2016 m. 
gruodžio 12–16 d. Romoje kartu su Italijos Vidaus rei-
kalų ministerija surengtas galutinis SPP antrojo etapo 
vertinimas. Vertinimo ataskaita turėtų būti parengta 
2017 m. pradžioje.

Italijos valdžios institucijų prašymu Italija ir EASO sutarė 
dėl 2017 m. vieno veiklos plano, į kurį įtraukta visa pa-
ramos veikla, įskaitant su perkėlimo procedūra susijusią 
paramą, ir pasirašė jį 2016 m. gruodžio mėn. Pirmasis 
kvietimas atsiųsti ekspertų paskelbtas 2016 m. gruo-
džio mėn.

Graikija

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai

Įgyvendintas vienas migrantų antplūdžio vietų 
veiklos planas (MAVVP) ir pasirašyti du pakeitimai
Išsiųsti 489 ekspertai: 160 su perkėlimu susijusiai 
veiklai vykdyti, o 329 – ES ir Turkijos pareiškimui 
įgyvendinti
Įgyvendintos keturios paramos priemonės
Naudodamosi EASO parama, nacionalinės 
prieglobsčio institucijos Europos Sąjungoje perkėlė 
7 280 asmenų
Įgyvendinant ES ir Turkijos pareiškimą, surengtos 
6 774 apklausos
Specialiosios paramos plano (SPP) priemonėms 
įgyvendinti išsiųsti 54 ekspertai
Įgyvendintos šešios SPP paramos priemonės

Vykdydamas veiklą Graikijoje, EASO padėjo įgyvendinti 
perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmą keturiose sri-
tyse: informacijos teikimo migrantų antplūdžio valdymo 
centruose (veikiančiuose Egėjo jūros Lesbo, Chijo, Samo, 
Lero ir Koso salose), perkėlimo prašymų registravimo, 
paramos Graikijos Dublino padaliniui ir paramos nusta-
tant dokumentų klastojimą.

2016 m. iš dalies keičiant migrantų antplūdžio vietų 
veiklos planą, nustatyta nauja priemonė – parama įgy-
vendinant priimtinumo procedūrą, kad būtų galima pa-
dėti įgyvendinti ES ir Turkijos pareiškimą. Kitas atliktas 
pakeitimas buvo susijęs su preliminaria registracija ir 
šalių, kurių pripažinimo rodikliai nedideli, piliečių atitik-
ties reikalavimams nustatymo ir visapusiško prieglobsčio 
prašymų nagrinėjimo procedūra.

Perkelta 7 280 asmenų, o dar 6 737 prašymus Graikija 
pateikė valstybėms narėms, į kurias perkeliama. 2016 m. 
pabaigoje šie prašymai vis dar buvo perkėlimo proceso 
etape.

2016 m. kovo 18 d. patvirtinto ES ir Turkijos pareiškimo 
srityje EASO rėmė Graikijos valdžios institucijas teikda-
mas migrantų antplūdžio centruose reikiamą infrastruk-
tūrą, įskaitant darbuotojus, vertimo žodžiu paslaugas 
ir mobiliąją įrangą. Lesbe, Chiose, Same, Lere, Kose ir 
Korinte dislokuotos prieglobsčio paramos grupės; joms 
pavesta nagrinėti tarptautinės apsaugos prašymus, įskai-
tant specialias procedūros dalis, pvz., šalių, kurių pripaži-
nimo rodikliai nedideli, piliečių prašymų priimtinumą ir 
reikalavimų atitikimą. Savo pareigas EASO vykdė kartu 
su Europos Komisijos iniciatyvine grupe, atitinkamomis 
Graikijos ministerijomis ir Graikijos prieglobsčio tarnyba.

Pirmiau nurodytos priemonės formalizuotos dviem 
EASO migrantų antplūdžio vietų veiklos plano pakei-
timais: pirmuoju 2016 m. balandžio mėn. pakeitimu 
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nustatyta parama įgyvendinant priimtinumo procedūrą, 
o antrasis 2016 m. liepos mėn. pakeitimas buvo susijęs 
su preliminaria registracija ir šalių, kurių pripažinimo ro-
dikliai nedideli, piliečių prašymų atitikties reikalavimams 
ir (arba) visapusiško prieglobsčio prašymų nagrinėjimo 
procedūra.

Pagal specialiosios paramos planą EASO Graikijai teikė 
paramą šiose srityse: padėjo taikyti priėmimo procedū-
rą, surengė praktinį seminarą vaiko interesų klausimais, 
dėstytojų tinklo susitikimus, teikė paramą skirdamas ES 
lėšų ir kitų finansinių išteklių, surengė praktinį seminarą 
statuso nesuteikimo klausimais ir praktinį seminarą su 
Sirija susijusių IKŠ pajėgumų klausimais.

Graikijos valdžios institucijų prašymu Graikija ir EASO 
sutarė dėl naujo specialaus 2017 m. veiklos plano, į kurį 
įtraukta visa paramos veikla, ir pasirašė jį 2016 m. gruo-
džio mėn. Į planą įtrauktos visos EASO paramos priemo-
nės ir operatyvinė veikla Graikijoje, todėl juo stiprinamas 
agentūros ir Graikijos valdžios institucijų bendradarbia-
vimas. Pirmasis kvietimas atsiųsti ekspertų paskelbtas 
2016 m. gruodžio mėn.

4.1.2 Bulgarija ir Kipras

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Bulgarijoje

įgyvendinama dešimt aktyvių pagalbos priemonių
Kipre

įgyvendinamos šešios aktyvios pagalbos 
priemonės

2016 m. EASO pagal su Bulgarija ir Kipru pasirašytus SPP 
šioms valstybėms narėms teikė specialiąją paramą.

Bulgarija

2016 m. vykdyta įvairi veikla. Pavyzdžiui, rengti moky-
mo kursai (BEPS dėstytojų rengimo modulis, pokalbių su 
vaikais mokymas), praktiniai seminarai (statuso nesutei-
kimo, kankinimo nustatymo, su Sirija susijusių IKŠ pajė-
gumų klausimais), konferencija nelydimų nepilnamečių 
klausimais, susitikimai (nacionalinių kontaktinių asmenų 
(NKA) kokybės matricos kokybės klausimais, naciona-
linių bendro IKŠ portalo administratorių (NBPA), IKŠ 
specialiojo tinklo Irako klausimais, Priėmimo tinklo, IKŠ 
strateginio tinklo, moterų lyties organų žalojimo klausi-
mais, Dublino kontaktinio komiteto, Statistinių duome-
nų teikimo grupės (SDTG), kokybės valdymo, IDS tinklo), 
teikta parama profesinio ugdymo pirmojoje ir teisminėje 
instancijose ir parama, susijusi su vertimu žodžiu į ne 
Europos kalbas (t. y. mongolų, tamilų ir sinhalų) ir iš jų.

Rengti tiriamieji vizitai į Jungtinę Karalystę, Nyderlandus, 
Vengriją, Belgiją, Lenkiją ir Prancūziją uždarų priėmimo 
centrų, pažeidžiamų grupių priėmimo centrų klausimais 
ir teisminiai vizitai.

Trys valstybių narių ekspertai buvo išsiųsti į Bulgariją 
padėti vykdyti veiklą, o 77 Bulgarijos ekspertai buvo 
išsiųsti į kitas valstybes nares, pvz., tiriamųjų vizitų. Bul-
garijai skirtas SPP buvo iš dalies pakeistas ir pratęstas iki 
2017 m. birželio 30 d.

Kipras

Kiprui buvo naudinga įvairi paramos veikla: mokymo kur-
sai (Administracinio teismo teisės specialistų mokymas, 
nacionalinis mokymas priėmimo klausimais, policijos ir 
prieglobsčio srities darbuotojams skirtas EURODAC mo-
kymas) ir mokymas darbo vietoje apie globos sistemas.

Vengrijoje surengtas tiriamasis vizitas atvirojo priėmimo 
centro elektroninės atvykimo ir išvykimo sistemos klau-
simais, o Belgijoje vyko studijų vizitas moterų prieglaudų 
klausimais.

Į Kiprą išsiųsti penki valstybių narių ekspertai, o 16 Kipro 
ekspertų buvo išsiųsta į kitas valstybes nares, pvz., tiria-
mųjų vizitų. Kiprui skirtas SPP buvo iš dalies pakeistas ir 
pratęstas iki 2017 m. vasario 28 d.

4.1.3 Operacijoms ir perkėlimui skirtų 
paramos priemonių plėtojimas

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Operacijoms skirtos priemonės:

pradėta kurti EASO prieglobsčio pagalbos rezervo 
(PPR) elektroninė sistema;

parengti du operacijų vadovai;

surengtas vienas PPR nacionalinių kontaktinių 
asmenų susitikimas.
Perkėlimui skirtos priemonės:

parengta 11 priemonių;

surengti dveji mokymo kursai vertėjams žodžiu.

2016 m. EASO rengė operatyvinės komunikacijos va-
dovą; jis jau baigiamas rengti ir turėtų būti parengtas 
2017 m. pradžioje. Antrasis bendro prašymų tvarkymo 
vadovas ir jo techninė ataskaita baigti rengti 2016 m. 
rugsėjo mėn. Parengta pirmoji neatidėliotinos paramos 
plano versija; ji bus išsamiau aptariama, kad būtų galima 
atlikti tolesnius atnaujinimus.

EASO parengė įsipareigojimo procedūrai skirtus šablo-
nus ir pageidavimų reiškimo taikant perkėlimo proce-
dūrą gaires. 2016 m. gegužės mėn. baigta kurti praktinė 
gairių teikimo priemonė, kuria siekiama padėti įvertinti 
vaiko interesus taikant perkėlimo procedūrą. Rengiama 
antroji praktinė priemonė, kurią sudaro vaikams supran-
tama informacinė medžiaga apie prieglobsčio ir perkė-
limo procedūras. Ji skirta padėti vietoje veikiantiems 
EASO ekspertams teikti pritaikytą informaciją. Paskelbta 
brošiūra, kurioje pateiktos gairės, kaip valstybės narės, 
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į kurias perkeliama, turėtų rengti prieš išvykstant teikti-
nos informacijos lankstinukus.

Kitą nustatytą paramos procesą sudarė kas du mėnesius 
teikiama grįžtamoji informacija apie kokybę, skirta į Grai-
kiją išsiųstų EASO ekspertų rengiamoms nuomonėms 
apie ES ir Turkijos pareiškimo įgyvendinimą. EASO taip 
pat parengė vertėjams žodžiu skirtą mokymo medžia-
gą, kuria siekiama paaiškinti įvairių apklausų dalyvių 
vaidmenis tarptautinės apsaugos prašymų nagrinėjimo 
procedūroje.

Rengiama perkėlimo procesui skirta suderinimo priemo-
nė; pirmoji sąsaja, kuria bus galima naudotis, turėtų būti 
parengta iki pirmojo 2017 m. ketvirčio pabaigos.

Remdamasis 2016 m. vasario mėn. surengtu kokybės 
matricos aukšto lygio praktiniu seminaru statuso nesu-
teikimo klausimais, EASO parengė pagal perkėlimo Eu-
ropos Sąjungoje programą Sirijos pareiškėjams skirtą 
taikyti statuso nesuteikimo patikros priemonę. Siekiant 
toliau didinti informuotumą apie šios programos įgy-
vendinimą, 2016 m. rugpjūčio mėn. Atėnuose surengta 
įvadinė sesija.

Taikydamas EASO darbo IKŠ tinkle principą, EASO 
kartu su valstybių narių ekspertais surinko ir apdoro-
jo atitinkamą IKŠ ir sudarė iš jos rinkinius įvairiomis 
temomis, kurios svarbios nustatant kilmę. Sukurtos 
dvi Sirijai ir Eritrėjai skirtos kilmės patikros priemonės 
(KPT) skirtos naudoti IKŠ srityje dirbantiems moksli-
ninkams ir sprendimus dėl prieglobsčio priimantiems 
asmenims.

EASO kas savaitę rinko perkėlimo duomenis iš Italijos 
ir Graikijos, rengė kasdienes ataskaitas apie perkėlimo 
proceso eigą, savaitines ataskaitas apie ekspertų siunti-
mą ir ekspertų poreikio per artimiausias šešias savaites 
prognozes.

4.2 Informacija ir analizė

4.2.1 Informacijos ir dokumentacijos sistema

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Rinkta 30 ES+ šalių nacionalinių prieglobsčio 
sistemų informacija
IDS tinkle dalyvauja 18 ES+ šalių
Surengti du IDS tinklo susitikimai
IDS turinį patvirtino penkios ES+ šalys

IDS – internetinė registruotiesiems vidaus naudoto-
jams skirta biblioteka, kurioje galima vykdyti paiešką ir 
teikiamos išsamios apžvalgos apie tai, kaip kiekvienas 
prieglobsčio proceso etapas vykdomas konkrečiose 
ES+ šalyse ir visoje ES+, įskaitant nuorodas į susijusius 

sistemoje saugomus dokumentus. Taip pat teikiama 
informacija apie susijusius teisės aktus, teismų prakti-
ką ir statistinė informacija. Pagrindinius struktūrinius 
teminius IDS skyrius sudaro galimybė naudotis proce-
dūra, nustatymas pirmojoje instancijoje, nustatymas 
antrojoje instancijoje, Dublino procedūros, priėmimas 
ir sulaikymas, grąžinimas ir apsaugos ir (arba) integra-
cijos pobūdis.

2016 m. EASO toliau tobulino savo IDS ir taip kūrė bendrą 
informacijos apie ES+ šalių prieglobsčio ir priėmimo sis-
temų organizavimo centrą, taip pat rengė praktinio BEPS 
veikimo apžvalgą atitinkamiems suinteresuotiesiems 
subjektams (dabartiniame kūrimo etape – pirmiausia 
ES+ šalims). Taip EASO vykdo įsipareigojimą padėti įgy-
vendinti BEPS organizuojant, koordinuojant ir skatinant 
keitimąsi informacija apie nacionalinę praktiką, kuriant 
faktinės, teisinės informacijos ir teismų praktikos duo-
menų bazę, kad atitinkami suinteresuotieji subjektai ga-
lėtų lengviau keistis informacija apie prieglobsčio acquis 
įgyvendinimą. Europos migracijos darbotvarkėje taip pat 
raginama sistemingiau rinkti informaciją apie praktinį 
BEPS veikimą.

Informacijos ir dokumentacijos sistemoje EASO plečia 
ir naujina turinį įvairiomis temomis. Pirminė informacija 
rinkta iš įvairių šaltinių, įskaitant EASO kokybės matricos 
ataskaitas, Europos migracijos tinklo (EMT) ataskaitas, 
nacionalinių administravimo institucijų duomenų bazes, 
tinklo narių pateiktą informaciją ir metinei ataskaitai 
apie padėtį Europos Sąjungos prieglobsčio srityje su-
rinktus duomenis.

IDS informacija tvirtinama ir naujinama su IDS tinklo, 
kurį sudaro nacionaliniai ekspertai iš ES+ šalių prie-
globsčio srities administravimo institucijų, pagalba. 
Taip pat parengtas informacijos apie teismų praktiką 
rinkimo iš EASO bendrosios kompetencijos ir speci-
alizuotų teismų narių tinklo šablonas, kuriuo naudo-
damiesi trys tinklo nariai atnaujino teismų praktikos 
informaciją.

4.2.2 Išankstinio perspėjimo ir parengties 
sistema

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai

Išankstinio perspėjimo ir parengties sistemai (IPPS 
III etapui) mėnesinius duomenis teikė 30 iš 30 ES+ 
šalių
Tęstas ir plėstas savaitinių duomenų apie padėtį 
ES+ prieglobsčio srityje rinkimas
Bandomuoju etapu gauta 18 su prieglobsčiu 
susijusių ataskaitų apie šalių žvalgybos duomenis
Parengta 11 mėnesinių tendencijų analizės 
ataskaitų
Parengtos aštuonios perkėlimo apžvalgos
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Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai

Parengtos penkios kas du mėnesius teikiamos 
Dublino sistemos įgyvendinimo ataskaitos
Parengta 51 savaitinė ataskaita

10 ataskaitų apie stebėjimo mechanizmo taikymą 
liberalizavus vizų režimą
Du Statistinių duomenų teikimo grupės posėdžiai

Toliau įgyvendinama EASO mokslinių tyrimų 
programa, susijusi su įvairių rūšių prieglobsčio 
prašytojų srautų skatinimo ir traukos veiksniais

EASO toliau tobulino savo išankstinio perspėjimo ir pa-
rengties sistemą (IPPS), kuria siekiama ES+ šalims, Eu-
ropos Komisijai, Europos Sąjungos Tarybai ir Europos 
Parlamentui laiku pateikti tikslią informaciją ir analizes, 
susijusias su prieglobsčio prašytojų srautais į ES ir joje, 
taip pat su ES+ šalių gebėjimu imtis atitinkamų veiksmų.

Taikant IPPS, lengviau įgyvendinti išankstinio perspėji-
mo, parengties ir krizės valdymo mechanizmą, nustatytą 
Trečiojo Dublino reglamento6 33 straipsnyje. EASO toliau 
užtikrins Eurostato ir FRONTEX duomenų rinkinių ren-
gimo darną, kad būtų galima skatinti rengti veiksmingą 
informaciją apie su migracija susijusią padėtį, kuria būtų 
galima remtis formuojant politiką ir rengiantis atsako-
miesiems veiksmams, kaip rekomenduojama Europos 
migracijos darbotvarkėje.

2016 m. EASO rinko ir analizavo duomenis pagal III etapo 
IPPS rodiklius. Pasiektas geras atitikties lygis, o pateikiant 
duomenis paprastai vėluota nedaug, ne daugiau kaip tris 
dienas. Vis dėlto ir toliau patiriama sunkumų teikiant 
duomenis apie tam tikrus naujus III etapo rodiklius (t. y. 
apie galimybę naudotis procedūra – jei netaikoma pa-
teikiamų prašymų registravimo sistema – taip pat apie 
grąžinimą ir priėmimą – sunkumų patiriama, jei veiklos 
tiesiogiai nevaldo prieglobsčio institucijos). Per 2016 m. 
lapkričio mėn. posėdį Statistinių duomenų teikimo grupė 
(SDTG) aptarė priėmimo rodiklio peržiūrą. Kartu su ES 
partneriais dirbta siekiant gerinti duomenų rinkimo apie 
grąžinimą ES lygmeniu kokybę ir išsamumą. Per SDTG 
posėdį taip pat aptarta grąžinimo rodiklių kokybė; bus 
vykdoma šių dviejų rodiklių apibrėžčių peržiūros veikla.

Pirmąjį 2016 m. pusmetį rangovui vykdant bandomą-
ją užduotį, iš pagrindinių kilmės ir tranzito šalių rinkti 
su prieglobsčiu susiję migracijos žvalgybos duomenys. 
Pateikta aštuoniolika ataskaitų apie šalių žvalgybos duo-
menis; šios ataskaitos susijusios su Afganistanu, Iraku, 
Libija, Pakistanu, Sirija ir Turkija. Rangovui pateikus kon-
trolinį tikrintinų informacijos šaltinių sąrašą, spręsti tam 
tikrų rezultatų kokybės klausimai.

6 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios 
šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto 
tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir me-
chanizmai (nauja redakcija) (OL L 180, 2013 6 29, p. 31).

Taikant visos ES krizės valdymo mechanizmus rengtos 
savaitinės EASO ataskaitos, kuriose pateikta naujausia 
apžvalginė prieglobsčio padėties ES+ šalyse informa-
cija. Šiomis ataskaitomis pasidalyta su ES+ šalimis ir 
integruoto politinio atsako į krizes mechanizmo (IPCR) 
komisija, kad ja būtų galima remtis rengiant integruoto 
informuotumo apie padėtį ir analizės (ISAA) ataskaitas. 
Išplėstas duomenų rinkinys: į jį įtraukta išsami visų pa-
reiškėjų pilietybių pagal valstybes nares ir pareiškėjų, 
kurie tvirtina esą nelydimi nepilnamečiai, pilietybių 
apžvalga.

Plėtojant EASO išankstinio perspėjimo ir parengties 
funkciją, 2016 m. toliau vykdyta mokslinių tyrimų veikla, 
susijusi su įvairių rūšių prieglobsčio prašytojų srautų ska-
tinimo ir traukos veiksniais. Galutinė angliška literatūros 
apie reikšmingų srautų skatinimo ir traukos veiksnius, 
į kuriuos turėtų būti atsižvelgiama nustatant su prie-
globsčiu susijusią migraciją, apžvalgos ataskaita buvo 
paskelbta paskutinį 2016 m. ketvirtį. Baigta rengti ga-
lutinė ataskaita dėl kiekybinio su prieglobsčiu susijusios 
migracijos vertinimo metodikos tyrimo; ji bus paskelbta 
2017 m. Surengtas konkursas dėl su prieglobsčiu susiju-
sių migrantų tyrimų apžvalgos ir EASO tyrimo galimy-
bių studijos, o paskutinį 2016 m. ketvirtį buvo paskirtos 
sutartys.

Šioje veiklos srityje EASO suorganizavo du renginius: 
2016 m. gegužės 16 d. – Migracijos mokslinių tyrimų 
konferenciją, o 2016 m. gruodžio 4 d. – praktinį seminarą 
didelio duomenų kiekio ir išankstinio perspėjimo klau-
simais. Taip pat įsteigtas mokslinių tyrimų programos 
mokslinis komitetas, sudarytas iš žymiausių šios srities 
ekspertų.

4.2.3 Metinė ataskaita apie padėtį Europos 
Sąjungos prieglobsčio srityje

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Informaciją metinei ataskaitai pateikė 30 ES+ šalių
Administracinės valdybos patvirtinta ir per viešą 
renginį pristatyta ataskaita

EASO metinėje ataskaitoje apie padėtį ES prieglobsčio 
srityje nacionaliniams ir ES politikos formuotojams ir 
suinteresuotiesiems subjektams pateikiama išsami su 
prieglobsčiu susijusios padėties Europos Sąjungoje apž-
valga. Rengti ataskaitą padėjo trisdešimt ES+ valstybių 
narių; informacijos taip pat gauta iš Komisijos, FRONTEX, 
UNHCR ir pilietinės visuomenės. 2016 m. birželio mėn. 
administracinės valdybos patvirtinta ataskaita 2016 m. 
liepos 8 d. viešai pristatyta Briuselyje per tiesiogiai trans-
liuojamą renginį, per kurį vyko ir metinis žurnalistų tin-
klo susitikimas. Ataskaita paskelbta EASO svetainėje, o 
ataskaitos kopijos išplatintos atitinkamiems suinteresuo-
tiesiems subjektams. Pagrindiniai rezultatai išversti į 24 
ES+ kalbas.
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4.3 Nuolatinė parama
Teikdamas nuolatinę paramą valstybėms narėms, EASO 
siekia padėti įgyvendinti BEPS ir gerinti prieglobsčio su-
teikimo procedūrų ir sistemų kokybę. Teikiant šią paramą 
siekiama, kad BEPS Europos Sąjungoje būtų įgyvendina-
ma nuosekliai ir kad būtų dalijamasi bendromis žiniomis 
ir įgūdžiais, veiklos organizavimo būdais ir procedūromis, 
informacija, ištekliais ir geriausia patirtimi.

4.3.1 Mokymas

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Europos prieglobsčio paramos biure (Maltoje) 
surengta 15 dėstytojų rengimo kursų, kuriuose 
dalyvavo 218 dėstytojų
Keturiose šalyse surengti aštuoneri dėstytojų 
rengimo kursai, kuriuose dalyvavo 102 dėstytojai
EASO e. mokymosi platformoje surengti 
361 nacionaliniai mokymo kursai, mokyti 5 833 
nacionaliniai darbuotojai
10 išverstų į EASO e. mokymosi platformą 
integruotų modulių
Į naująją e. mokymosi platformą perkelti 
45 internetiniai kursai
10 įvadinių mokymo kursų į Graikijos migrantų 
antplūdžio valdymo centrus išsiųstiems 
ekspertams
Baigtas rengti vienas naujas modulis, rengiami 
penki nauji moduliai, baigti naujinti arba naujovinti 
du moduliai, o trys moduliai naujinami arba 
naujovinami
Paskelbtas vienas mokymo vadovas, o vienas 
vadovas rengiamas

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Išorės partneris akreditavo 13 EASO mokymo 
programos modulių
Baigta rengti viena 2015 m. metinė mokymo 
ataskaita

EASO, rengdamas bendrąją kokybės užtikrinimo moky-
mo veiklą, padeda ES+ šalims užtikrinti, kad už prieglobs-
tį atsakingas jų personalas įgytų daugiau žinių, ugdytų 
įgūdžius ir kompetenciją. Vykdant EASO mokymo vei-
klą, padedama užtikrinti vienodą kokybės lygį visoje ES, 
todėl lengviau nuosekliai įgyvendinti BEPS. Siekdamas 
šio tikslo, EASO dirba dviem kryptimis: pirma, rengia su-
sijusią mokymo medžiagą, antra, vykdo mokymo veiklą 
pagal dėstytojų rengimo sistemą.

2016 m. EASO savo būstinėje Maltoje surengė dėsty-
tojų rengimo kursus, per kuriuos dėstyti šie moduliai: 
pokalbio rengimo metodika; netaikymas; įtrauktis; BEPS; 
IKŠ; įrodymų vertinimas; priėmimas; Trečiasis Dublino 
reglamentas; pokalbiai su pažeidžiamais asmenimis; va-
dovams skirtas modulis; mokymas apie naująją e. mo-
kymosi platformą; lytis, lytinė tapatybė ir seksualinė 
orientacija; Prieglobsčio procedūrų direktyva; pokal-
biai su vaikais; pagrindinės teisės ir tarptautinė apsau-
ga Europos Sąjungoje. Vieni dėstytojų rengimo kursai 
įtraukties tema surengti Graikijoje taikant specialiosios 
paramos priemonę.

Surengti regioniniai dėstytojų rengimo kursai: Vieno-
je – netaikymo ir įtraukties modulių kursai (dveji kursai 
surengti FRA patalpose), Taline („eu-LISA“ patalpose) – 
dveji įrodymų vertinimo ir įtraukties modulių kursai, 
Juodkalnijoje taikant Pasirengimo narystei pagalbos 
priemonę (PNPP) – vieni pokalbio rengimo metodikos 
modulio kursai, Vokietijoje – treji pokalbių su vaikais ir 
pokalbių su pažeidžiamais asmenimis modulių kursai.

Keli EASO mokymo programos vadovai
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Iš daugiau kaip šešiolikos ES+ šalių, kurios dalyvavo EASO 
e. mokymosi platformoje surengtuose nacionaliniuose 
mokymo kursuose, didžiausias dalyvių skaičius buvo 
Vokietijoje (87 dalyviai), Nyderlanduose (81 dalyvis) ir 
Suomijoje (42 dalyviai). Iš 13 modulių, prie kurių buvo 
prisijungta, daugiausia dalyvauta įtraukties (2 556 da-
lyviai), pokalbio rengimo metodikos (1 324 dalyviai) ir 
įrodymų vertinimo (800 dalyvių) moduliuose.

2016 m. baigtas perkelti naujasis e. mokymosi sprendi-
mas ir esami kursai. Liepos mėn. pradėta tikrinti pirmųjų 

15 perkeltų kursų kokybė, o 2016 m. lapkričio mėn. ti-
krinta dar 40 kursų kokybė. Pirmieji nacionalinių dės-
tytojų rengimo kursai naujojo sprendimo tema vyko 
Europos prieglobsčio paramos biure spalio mėn. Šis 
sprendimas pristatytas per dėstytojų rengimo kursus 
paskutinįjį metų ketvirtį. Naujasis e. mokymosi spren-
dimas per EASO dėstytojų mokymo kursus ir valstybių 
narių nacionalinius mokymo kursus bus pradedamas 
taikyti 2017 m. sausio mėn.

1 diagrama. 2016 m. surengti dėstytojų rengimo bei nacionaliniai mokymo kursai ir dalyvių skaičius. 
(*2017 m. sausio 17 d. turėti nacionalinio mokymo duomenys)
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Mokymo medžiagos rengimas – nuolatinė EASO veikla. 
EASO mokymo priežiūros grupė ir turinio ekspertų gru-
pės teikia informaciją, kuria remiantis rengiami, peržiū-
rimi ir baigiami rengti rankraščiai ir vadovai.

2016 m. baigtas rengti didaktikos modelis, o antrąjį 
metų ketvirtį surengtas pirmasis bandomasis mokymas. 
2016 m. pabaigoje buvo rengiami dar penki moduliai:
• atliekama baigiamoji įvado į tarptautinę apsaugą mo-

dulio peržiūra; šis modulis turėtų būti baigtas rengti 
2017 m. pradžioje;

• padaryta pažanga rengiant pagrindinių teisių ir 
tarptautinės apsaugos Europos Sąjungoje modulį. 
2016 m. pabaigoje surengti bandomieji šio modulio 
dėstytojų rengimo kursai; remiantis per juos gautais 
atsiliepimais bus galima iš dalies keisti rankraštį ir 
dėstytojų vadovą, kuris turėtų būti baigtas rengti 
2017 m. pradžioje;

• baigiami rengti prekybos žmonėmis ir specialusis 
įtraukties moduliai; bandomąjį šių modulių mokymą 
numatyta surengti antrąjį 2017 m. ketvirtį;

• pradėtas rengti vertimo žodžiu prieglobsčio srity-
je modulis: surinkta informacija, nustatyta tikslinė 
grupė, mokymosi rezultatai ir preliminarus planas; šis 
modulis bus rengiamas glaudžiai bendradarbiaujant 
su UNHCR: pirmąjį darbo grupės posėdį suplanuota 
surengti 2017 m. kovo mėn.

Baigti naujovinti įrodymų vertinimo ir Trečiojo Dubli-
no reglamento moduliai, kurie buvo pradėti naujovinti 
2015 m., o antrąjį 2016 m. ketvirtį surengti bandomieji 
dėstytojų rengimo kursai. Peržiūrėti pokalbio rengimo 
metodikos, pokalbių su pažeidžiamais asmenimis ir po-
kalbių su vaikais moduliai; visi šie trys moduliai pradėti 
naujovinti.

Be to, paskelbtas vadovas „Lytis, lytinė tapatybė ir seksu-
alinė orientacija“ ir pradėtas rengti vadovas „Apsaugos 
pabaiga“.

2016 m. išsiųstiems EASO ekspertams pirmą kartą su-
rengtas pritaikytas įvadinis mokymas, kad būtų lengviau 
įgyvendinti Graikijos pasienio procedūras pagal ES ir 
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Turkijos pareiškimą. Mokymas rengtas reguliariais inter-
valais, o prireikus papildytas ad	hoc praktiniais semina-
rais. Šie mokymo kursai vidutiniškai trukdavo dvi dienas, 
ir papildomai buvo teikiami ekspertams skirtos mokymo 
medžiagos rinkiniai. 2016 m. balandžio – gruodžio mėn. 
surengta iš viso 10 įvadinių mokymo kursų. Tai taps regu-
liaria veikla remiant EASO operatyvinės veiklos gebėjimų 
ir pajėgumų didinimą migrantų antplūdžio vietose.

2016 m. padaryta pažanga sertifikuojant ir akredituojant 
EASO mokymo programą. Antrąjį ir ketvirtąjį metų ke-
tvirčius surengti du sertifikavimo ir akreditavimo darbo 
grupės posėdžiai. Išorės ekspertas patikrino 15 modulių 
mokymo rezultatus; akredituota 13 modulių.

Pradėtas EASO mokymo veiklos ES+ šalyse veiksmingu-
mo vertinimo procesas: įvertinti pasiūlymai ir sudaryta 
sutartis. 2017 m. pradžioje bus surengtas įvadinis susi-
tikimas.

Per metus surengti keli su mokymu susiję susitikimai:
• 2016 m. kovo mėn. – metinis dėstytojų susitikimas; 

jo išvadomis buvo remiamasi peržiūrint tris pokalbių 
modulius (pokalbio rengimo metodika, pokalbiai su 
pažeidžiamais asmenimis ir pokalbiai su vaikais);

• 2016 m. gegužės mėn. – EASO mokymo nacionalinių 
kontaktinių asmenų susitikimas; jo rezultatais remtasi 
antrąjį 2016 m. pusmetį pradėjus rengti vertėjams 
žodžiu skirtą mokymo modulį, iš dalies keičiant EASO 
2016 m. mokymo planą, nagrinėjant su mokymo 
programa susijusius EASO įgaliojimus ir paskelbiant 
kvietimą skirti pokalbių su vaikais modulio naujinimo 
ekspertus;

• paskutinįjį 2016 m. ketvirtį – priežiūros grupės susi-
tikimas; jo rezultatais remtasi tikslinant grupės pas-
tabų dėl pokalbio rengimo metodikos ir pokalbių su 
pažeidžiamais asmenimis modulių rankraščių teikimo 
tvarkaraštį ir siekiant didinti pilietinės visuomenės 
dalyvavimą EASO rengiamuose mokymo kursuose.

4.3.2 Prieglobsčio procedūros

Siekdamas bendrojo tikslo padėti valstybėms narėms 
užtikrinti bendruosius standartus bendroje Europos 
prieglobsčio sistemoje, 2016 m. EASO toliau tobulino 
savo praktinio bendradarbiavimo veiklą, kuri buvo pra-
dėta vykdyti per EASO kokybės matricos procesą. Į EASO 
kokybės matricos procesą išsamiai įtraukti pagrindiniai 
BEPS elementai, nes kaupiami duomenys apie dabarti-
nę valstybių narių praktiką ir politiką, o paskui rengia-
mi tarpusavyje susiję rezultatai (teminiai susitikimai ir 
ataskaitos, projektų ir iniciatyvų sąrašai). Sukauptais 
valstybių narių praktikos ir politikos duomenimis taip 
pat remiamasi renkant informaciją BEPS įgyvendinimo 
stebėsenos tikslais.

EASO yra įsipareigojęs teikti praktines priemones, ku-
riomis remiamas kasdienis valstybių narių pareigūnų 
darbas įgyvendinant BEPS:
• baigta rengti ir paskelbta praktinė galimybės naudotis 

prieglobsčio procedūra priemonė; baigtas rengti ir 
2016 m. lapkričio mėn. paskelbtas priėmimo sąlygų 
gairių ir rodiklių dokumentas; jis verčiamas į 22 ES 
kalbas;

• 2016 m. lapkričio mėn. baigtas rengti praktinis statu-
so nesuteikimo vadovas; jį rengiamasi paskelbti;

• parengtos EASO praktinio įrodymų vertinimo vadovo 
ir EASO specialiųjų poreikių turinčių asmenų nustaty-
mo priemonės redakcijos kitomis kalbomis.

Per Prieglobsčio procesų tinklo metinį susitikimą rinkta 
grįžtamoji informacija apie EASO praktinių priemonių 
naudojimą. Informacija bus toliau apdorojama, bet iš 
pirminių išvadų matyti, kad priemonės naudojamos 
įvairiais lygmenimis, įskaitant tiesioginį jų naudojimą 
tikslinėje grupėje, taip pat kuriant arba peržiūrint naci-
onalines priemones.

EASO taip pat dalijasi praktinėmis priemonėmis ir pro-
jektais, kuriais gerinama valstybių narių sprendimų dėl 
prieglobsčio priėmimo procedūra ir kiti BEPS aspektai. 
Priėmimo tinklui ir Prieglobsčio procesų tinklui pateikta 
kokybės matricos ataskaita. Prieš 2016 m. lapkričio mėn. 
surengiant kokybės valdymo posėdį, baigti kaupti koky-
bės valdymo priemonių ir projektų duomenys. Surinkta 
informacija apie kokybės projektus, iniciatyvas ir atitin-
kamus išteklius – ji pateikta Prieglobsčio procesų tinklui.

2016 m. lapkričio mėn. surengtas metinis Prieglobsčio 
procesų tinklo susitikimas. Per jį buvo galima apžvelgti 
2016 m. įvykusius pokyčius ir aptarti 2017 m. planus, 
taip pat apsvarstyti vertinimo veiklos, kurią numatyta 
vykdyti 2017 m., mastą ir metodiką. Nustatytos 2017 m. 
praktinių priemonių ir teminių ataskaitų temos ir sutarta 
dėl 2017 m. veiklos metodikos.

2016 m. vasario mėn. surengtas praktinis seminaras 
galimų statuso nesuteikimo asmenims iš Sirijos atvejų 
klausimais; kartu vyko IKŠ praktinis seminaras Sirijos 
klausimais. Per šiuos seminarus buvo galima stiprinti po-
litikos ekspertų ir IKŠ ekspertų sąveiką, siekiant aptarti 
bendrus profilius, sunkumus ir metodus, susijusius su ga-
limais statuso nesuteikimo asmenims iš Sirijos atvejais. 
Šio susitikimo rezultatais remtasi rengiant asmenims iš 
Sirijos taikytiną statuso nesuteikimo patikros priemonę, 
kurią būtų galima taikyti taikant perkėlimo procedūrą, ir 
praktinį statuso nesuteikimo vadovą.

2016 m. kovo mėn. surengtas kokybės matricos susiti-
kimas priėmimo sąlygų klausimais buvo įvadinis EASO 
priėmimo institucijų tinklo susitikimas, per kurį jos galėjo 
aptarti įgaliojimus ir sutarti dėl tinklo tikslų bei veikimo 
sąlygų. Šio susitikimo rezultatais bus remiamasi rengiant 
kokybės matricos ataskaitą dėl priėmimo sąlygų, taip pat 
priėmimo sąlygų vadovą ir rodiklius.
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4.3.3 Informavimas apie kilmės šalį

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Parengta 13 naujų IKŠ ataskaitų
Parengtos dvi kilmės patikros priemonės (KPP)
10 šalių tinklų, juose iš viso 225 nariai
Atnaujintas IKŠ portalas, portale saugomi 
9 732 tarpusavyje susieti dokumentai, penkios 
tarpusavyje susietos duomenų bazės, 9 378 portalo 
naudotojai, 6 713 iš portalo atsisiųstų dokumentų
Surengti šeši susitikimai ir (arba) konferencijos 
Sirijos, Irako, Eritrėjos, Vakarų Afrikos, moterų 
lyties organų žalojimo ir paieškos internetu 
priemonių klausimais; į susitikimus susirinko iš viso 
169 dalyviai
Sukurtas Šalims skirtų rekomendacijų tinklas

Dirbdamas informacijos apie kilmės šalį (IKŠ) srityje, 
EASO siekia sukurti išsamią ES IKŠ sistemą, kad kartu 
su ES+ šalimis ir kitais pagrindiniais suinteresuotaisiais 
subjektais galėtų gerinti ir derinti IKŠ standartus.

2016 m. EASO parengė tris naujas IKŠ ataskaitas apie 
Afganistaną, po vieną ataskaitą apie Eritrėją, Somalį, 
Pakistaną ir Turkiją, taip pat šešias ataskaitas apie kie-
kvieną iš šių Vakarų Balkanų šalių: Albaniją, Bosniją ir 
Hercegoviną, buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Make-
doniją, Kosovą, Juodkalniją ir Serbiją. Be to, pradėti du 
su Afganistanu ir Somaliu susiję tyrimai. Teigiama grįž-
tamoji informacija gauta iš įvairių naudotojų grupių, 
įskaitant IKŠ specialiuosius tinklus, IKŠ strateginį tinklą, 
bylas nagrinėjančius asmenis, bendrosios kompetencijos 
ir specialiųjų teismų narius.

Be reguliarių IKŠ ataskaitų, su IKŠ susijusi parama EASO 
ekspertams teikta Graikijos migrantų antplūdžio vietose 
taikant priimtinumo procedūrą.

Taikydamas EASO darbo IKŠ tinkle principą ir bendradar-
biaudamas su valstybių narių ekspertais EASO surinko ir 

apdorojo atitinkamą IKŠ ir sudarė iš jos rinkinius įvairio-
mis temomis, kurios svarbios nustatant kilmę. 2016 m. 
gegužės ir rugpjūčio mėn. pradėtos taikyti atitinkamai 
Sirijai ir Eritrėjai skirtos KPP. KPP platinamos tik IKŠ srityje 
dirbantiems mokslininkams ir sprendimus dėl prieglobs-
čio priimantiems asmenims.

Jau sukurta 10 specialių su konkrečiomis kilmės šalimis 
susijusių EASO praktinio bendradarbiavimo tinklų; nau-
jausias su Vakarų Afrika susijęs tinklas sukurtas 2016 m. 
lapkričio mėn. Nuolatinių ir pakaitinių narių skaičius šalių 
tinkluose yra toks: Sirijos tinkle – 34, Somalio – 21, Pa-
kistano – 21, Irako – 29, Irano – 13, Rusijos – 20, Afganis-
tano – 24, Eritrėjos – 23, Ukrainos – 21, o Vakarų Afrikos 
tinkle – 19. Pradėtas darbo tinkle tyrimas ir analizuoti 
iš „StratNet“ ir šalių tinklų gauti atsiliepimai. Apskritai 
gauti labai teigiami atsiliepimai, pirmiausia susiję su pa-
pildoma tinklų nauda keičiantis informacija ir plečiant 
žinias. Kelių tinklų veiklos aktyvumas palyginti nedidelis, 
todėl EASO ketina apsvarstyti galimybes didinti aktyvu-
mą prioritetiniuose agentūros tinkluose.

2016 m. balandžio ir spalio mėn. EASO surengė du po-
sėdžius IKŠ strateginio tinklo tema. Strategine šio tinklo 
narių suteikta informacija remiamasi rengiant su IKŠ 
susijusį EASO darbo planą. Siekdami padėti Europos 
prieglobsčio paramos biurui pasiekti IKŠ tikslus, nariai 
jį aprūpina žmogiškaisiais ištekliais.

Surengti šeši praktinio bendradarbiavimo susitikimai 
konkrečiomis temomis ir konkrečių kilmės šalių klausi-
mais: praktinis seminaras Sirijos ir statuso nesuteikimo 
klausimais, Irako tinklo seminaras, seminaras Eritrėjos 
klausimais, posėdis IKŠ ir moterų lyties organų žalojimo 
klausimais ir įvadinis Vakarų Afrikos tinklo susitikimas. 
2016 m. surengta IKŠ konferencija paieškos internetu 
klausimais; į ją susirinko 52 dalyviai. Rezultatais ketinama 
naudotis naujinant EASO praktinį vadovą „Su interne-
tiniais IKŠ moksliniais tyrimais susijusios priemonės ir 
patarimai“. Šiuos praktinio bendradarbiavimo posėdžius 
padeda rengti išorės ekspertai – jie raginami dalytis ži-
niomis ir praktine patirtimi.

Kilmės šalies ataskaitos įvairiomis kalbomis
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Atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 21 d. priimtas Tary-
bos išvadas dėl sprendimų dėl prieglobsčio praktikos, 
kuriose raginta sukurti aukšto lygio politikos tinklą ir įgy-
vendinti bandomąjį projektą konvergencijos klausimais, 
daugiausia dėmesio skiriant Afganistanui, 2016 m. bir-
želio mėn. įsteigtas Afganistanui skirtų rekomendacijų 
tinklas. Antrą kartą tinklas susitiko rugsėjo mėn. Papil-
dant šiuos susitikimus, rugsėjo, spalio ir gruodžio mėn. 
surengti Afganistanui skirtų rekomendacijų rengimo 
grupės posėdžiai.

Paskelbtas atnaujintas internetinis IKŠ portalas; jame vi-
suomenė gali susipažinti su ES IKŠ iš susietų nacionalinių 
IKŠ duomenų bazių. Paskelbti ir IKŠ posėdžiams pradėti 
naudoti EASO posėdžių tinklalapiai. Atliekant būsimus 
atnaujinimus, bus paskelbti šalių tinklalapiai. 2016 m. 
kovo mėn. surengtas nacionalinių IKŠ portalo adminis-
tratorių tinklo susitikimas.

2016 m. gautos aštuonios IKŠ užklausos ir į jas atsaky-
ta. Be įprastinių užklausų, pradėta taikyti skubių IKŠ 
užklausų sistema Turkijos klausimais, skirta Graikijos 
migrantų antplūdžio vietose su ES ir Turkijos pareiš-
kimu susijusią veiklą vykdantiems EASO ekspertams. 
Šioje ad	hoc užklausų sistemoje pateiktos keturios 
užklausos.

Pradėti pirmieji parengiamieji „MedCOI“ (medicini-
nės informacijos apie kilmės šalį) projekto perkėlimo 
į EASO darbai. 2016 m. sausio mėn. pateikti galimy-
bių studijos rezultatai, o paskui aptartos perkėlimo 
paslaugų pirkimo galimybės. EASO pradeda rengti 
perkėlimo planą.

4.3.4 Bendradarbiavimas su bendrosios 
kompetencijos ir specializuotų teismų nariais

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Pateiktos naudoti dvi profesinio ugdymo 
priemonės, dvi priemonės pradėtos rengti
Surengti penki profesiniam ugdymui skirti 
renginiai, iš viso 81 dalyvis
Viena Graikijos teisėjams skirta konferencija, 
120 dalyvių
Vienas nacionalinių teisės specialistų mokymo 
įstaigų susitikimas, 17 dalyvių

Siekdamas padėti nuosekliai įgyvendinti BEPS ir skatinti 
praktinį ES+ šalių bendradarbiavimą prieglobsčio sri-
tyje, 2016 m. EASO toliau bendradarbiavo su ES+ šalių 
bendrosios kompetencijos ir specializuotais teismais. 
EASO vykdė praktinio bendradarbiavimo veiklą atsi-
žvelgdamas į nustatytą sistemą ir visapusiškai gerbda-
mas bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų 
nepriklausomumą.

Pateiktos šios profesinio ugdymo priemonės:
• „Statuso nesuteikimas. Priskyrimo direkty-

vos (2011/95/ES) 12 ir 17 straipsniai. Teisminė 
analizė“ – ji skirta tarptautinės apsaugos bylas 
nagrinėjantiems bendrosios kompetencijos ir spe-
cializuotiems teismams, siekiant gerinti supratimą 
ir pateikti gaires, kaip nagrinėti su direktyvoje nu-
rodytais statuso nesuteikimo pagrindais susijusius 
apsaugos klausimus;

• „Įvadas į BEPS. Teisminė analizė“ – ši priemonė skirta 
tarptautinės apsaugos bylas nagrinėjantiems ben-
drosios kompetencijos ir specialiesiems teismams, 
siekiant gerinti supratimą ir pateikti gaires, kaip na-
grinėti į BEPS įtrauktas ir su jos aiškinimu susijusias 
pagrindines sąvokas ir klausimus.

Pradėtos rengti kitos profesinio ugdymo priemonės:
• „Tarptautinės apsaugos pabaiga. Teisminė analizė“ 

ir „Tarptautinės apsaugos pabaiga. Teisės specialistų 
dėstytojams skirtos rekomendacijos“ – šias priemo-
nes dar reikia baigti rengti pasikonsultavus su Ben-
drosios kompetencijos ir specialiųjų teismų tinklu; jos 
turėtų būti parengtos 2017 m. pradžioje;

• „Reikalavimų tarptautinės apsaugos statusui gauti 
atitikimas. Teisminė analizė“ ir „Reikalavimų tarp-
tautinės apsaugos statusui gauti atitikimas. Teisės 
specialistų dėstytojams skirtos rekomendacijos“ – 
šios priemonės buvo baigtos rengti ir jas rengiamasi 
paskelbti;

• „Įrodymų ir patikimumo vertinimas. Teisminė anali-
zė“ – baigtas rengti ketvirtasis projektas; jis išsiųstas 
konsultacijoms ir turėtų būti parengtas 2017 m. va-
sario mėn.;

• „Galimybė naudotis procedūra ir negrąžinimas. Teis-
minė analizė“ – tai preliminarus projektas, kuris turė-
tų būti parengtas 2017 m. spalio mėn.;

• „Statuso nesuteikimas. Priskyrimo direktyvos 
(2011/95/ES) 12 ir 17 straipsniai. Teisės specialistų 
dėstytojams skirtos rekomendacijos“;

• „Įvadas į BEPS. Teisės specialistų dėstytojams skirtos 
rekomendacijos“.

2016 m. EASO surengė penkerius profesinio ugdymo 
kursus:
• 2016 m. kovo mėn. surengtas teisės specialistų dėsty-

tojams skirtas praktinis seminaras apie 15 straipsnio 
c dalies teisminės analizės įgyvendinimą; nurodyta, 
kad šis susitikimas turėjo poveikį dalyvių, kaip teisės 
specialistų dėstytojų, profesiniam vaidmeniui, ir kad 
per jį įgytomis žiniomis galima naudotis jiems vykdant 
pareigas ir mokant kolegas atitinkamose valstybėse 
narėse;

• 2016 m. balandžio mėn. surengtas Bulgarijos teismi-
nių įstaigų nariams skirtas tiriamasis vizitas, per kurį 
dalyviai galėjo sužinoti apie kitoje valstybėje narėje 
įgyvendinamas procedūras. Jiems buvo itin naudinga 
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pasikeisti mintimis su kolegomis ir įgyti daugiau pa-
tirties apie bylų valdymą, teisėjavimą ir apklausų 
valdymą;

• per 2016 m. gegužės mėn. surengtą praktinį semi-
narą apie IKŠ Vokietijos teisėjams daugiausia teikta 
informacija apie kasdieniame jų darbe naudingą IKŠ 
šaltinį; dalyviai aktyviai dalyvavo IKŠ moksliniuose 
tyrimuose ir vertino šaltinį; kad būtų galima naudoti 
daugiau šaltinių, šis seminaras buvo surengtas anglų 
kalba;

• 2016 m. gegužės mėn. surengtas teisės specialistų 
dėstytojams skirtas bandomasis praktinis semina-
ras statuso nesuteikimo teisminės analizės įgyven-
dinimo klausimais; nurodyta, kad per šį praktinį 
seminarą buvo pateikta išsami sisteminė kiekvieno 
straipsnio, sąlygos ir susijusios teismų praktikos ana-
lizė; per atvejų tyrimus buvo pristatyti hipotetiniai 
scenarijai, o dalyviai turėjo galimybę pasikeisti teisi-
nėmis nuomonėmis ir teismine patirtimi;

• 2016 m. liepos mėn. surengtas Kipro teisėjams skirtas 
praktinis seminaras; per jį kelti praktiniai klausimai, 
susiję su atitinkamų ES teisės aktų įgyvendinimu ir 
užtikrintas veiksmingas administracinio teismo nagri-
nėjamų teisės aktų taikymas;

• 2016 m. spalio mėn. surengtas praktinis įvado į BEPS 
seminaras; jam skirtas geriausias įvertinimas.

Graikijos administracinių teismų teisėjų asociacijos 
(angl. AGAJ) valdybos narių prašymu 2016 m. spa-
lio mėn. surengta Graikijos administracinių teismų teisė-
jų konferencija, į kurią susirinko 120 dalyvių. Ji surengta 
siekiant stiprinti Graikijos teisėjų gebėjimus ir aiškiai 
parodyti, kad EASO, atsižvelgdamas į bendrąjį Graikijos 
prieglobsčio sistemos patiriamą spaudimą, geba ir nori 
teikti paramą šiam suinteresuotajam subjektui. Konfe-
rencijos darbotvarkę sudarė įvairios kalbos ir informaci-
jos teikimas mažesnėse darbo grupėse, kuriose aptarti 
atvejai ir metodika.

2016 m. spalio mėn. surengtas nacionalinių teisės speci-
alistų mokymo įstaigų (NTSMĮ) susitikimas; per jį siekta 
geriau suprasti valstybėse narėse veikiančias NTSMĮ, iš-
siaiškinti poreikius ir galimybes bendradarbiauti ateityje. 
Per jį buvo galima informuoti apie EASO veiklą, bet taip 
pat siekta suteikti galimybę prieglobsčio teisės srityje 
valstybėse narėse veikiančių NTSMĮ dialogui ir užtikrinti, 
kad šis susitikimas taptų forumu, per kurį būtų galima 
aptarti būsimo EASO ir NTSMĮ bendradarbiavimo gali-
mybes.

4.3.5 EASO veikla, susijusi su pažeidžiamomis 
grupėmis

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai

Paskelbta viena praktinio bendradarbiavimo 
priemonė, viena priemonė parengta, o dar viena 
rengiama
3-ioji EASO metinė konferencija prekybos 
žmonėmis klausimais
4-oji metinė konferencija su vaikais susijusios EASO 
veiklos klausimais
Trys darbo grupių posėdžiai su pažeidžiamomis 
grupėmis susijusiais klausimais

EASO toliau rėmė ir plėtojo ES+ šalių ir kitų atitinkamų 
ekspertų praktinį bendradarbiavimą sprendžiant su pa-
žeidžiamais prieglobsčio prašytojais susijusius klausimus.

2016 m. paskelbta praktinio bendradarbiavimo priemo-
nė „Praktinis šeimos paieškos vadovas“. Parengta antroji 
priemonė –„Interesų vertinimas perkėlimo srityje“ –, o 
priemonė „Amžiaus nustatymas ir vaiko interesai“ nau-
jinama.

2016 m. birželio mėn. surengta trečioji EASO metinė 
konferencija prekybos žmonėmis ir tarptautinės apsau-
gos klausimais. Dalyviai susirinko aptarti, kaip nustatyti 
ir apsaugoti prekybos žmonėmis aukas per dabartinę 
migracijos krizę.

Praktiniai seminarai per ketvirtąją metinę 
konferenciją su vaikais susijusios EASO veiklos 
klausimais, 2016 m. gruodžio 5 ir 6 d.

2016 m. surengta ketvirtoji metinė konferencija su vai-
kais susijusios EASO veiklos klausimais. Jos tema buvo 
vaikų padėtis dabartinėmis didelio migrantų antplūdžio 
sąlygomis.

Rengti darbo grupių posėdžiai su pažeidžiamomis gru-
pėmis susijusiais klausimais. 2016 m. rugsėjo mėn. su-
rengtas posėdis „Amžiaus nustatymas. Nauji metodai ir 
požiūriai“. Darbo grupė aptarė įvairius amžiaus nusta-
tymo metodus, įskaitant socialinį vertinimą, – jie bus 
įtraukti į atnaujintą EASO amžiaus nustatymo leidinio 
redakciją. Rugsėjo mėn. taip pat surengtas antrasis 
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susitikimas vaiko interesų įgyvendinimo per amžiaus 
nustatymo procesą klausimais. Grupė aptarė pagrindi-
nes apsaugos priemones ir aspektus, į kuriuos atsižvel-
giant galima užtikrinti vaiko interesus taikant amžiaus 
nustatymo procedūras. Trečiojo susitikimo tema buvo 
„Asmenų, kurie buvo kankinami ir patyrė kitokį sunkų 
psichologinį, fizinį ar seksualinį smurtą, nustatymas ir 
jiems taikytinos specialios procedūrinės garantijos“. Jis 
surengtas 2016 m. spalio mėn. ir tapo forumu, per kurį 
valstybės narės galėjo pasikeisti mintimis ir pasidalyti ge-
riausia patirtimi apie specialias procedūrines garantijas.

EASO dalyvavo kovo, birželio, rugsėjo ir lapkričio mėn. 
ES kovos su prekyba žmonėmis koordinatoriaus biuro 
surengtuose teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) kon-
taktinių asmenų susitikimuose prekybos žmonėmis 
klausimais.

4.3.6 Dublino tinklas

ES valstybės narės privalo taikyti Dublino sistemą, o pir-
miausia – skirti tinkamus išteklius, kad padidintų per-
kėlimų pagal Dublino reglamentą skaičių ir sumažintų 
su perkėlimais susijusius vėlavimus. Valstybės narės 
taip pat turi nuosekliai taikyti teisines nuostatas dėl šei-
mos susijungimo, visapusiškiau ir reguliariau naudotis 
nuostatomis dėl veiksmų savo nuožiūra, pagal kurias 
valstybėms narėms leidžiama priimti sprendimus dėl 
prieglobsčio prašymų nagrinėjimo, ir taip palengvinti 
išorės sienų turinčioms valstybėms narėms tenkančią 
naštą.

Siekiant padėti valstybėms narėms visapusiškai taikyti 
Dublino sistemą, buvo sukurtas EASO Dublino padalinių 
tinklas, kuris buvo nustatytas Europos migracijos dar-
botvarkėje. Šiame tinkle dalyvauja trisdešimt ES+ šalių; 
kiekviena iš jų yra įsteigusi Dublino nacionalinį informa-
cijos centrą.

Per 2016 m. vasario mėn. surengtą įvadinį iniciatyvinės 
grupės posėdį patvirtinti tinklo įgaliojimai ir periodinio 
naujinimo šablonas. 2016 m. paskelbti keturi periodiniai 
naujiniai, į kuriuos, remiantis tinklo narių ir Europos Ko-
misijos gauta informacija, įtraukti statistiniai duomenys 
ir kiekybinė informacija.

2016 m. lapkričio mėn. surengtas antrasis iniciatyvinės 
grupės posėdis. Per šį posėdį sutarta dėl 2017 m. darbo 
sričių ir prioritetų. Pavyzdžiui, bus rengiamas vienas ini-
ciatyvinės grupės posėdis, teminis posėdis „DubliNet“7 
klausimais ir rengiama priemonė arba gairės. Per posė-
džius pasidalyta geriausia patirtimi su Dublinu susijusio-
mis temomis.

2016 m. lapkričio mėn. paskelbta tinklui prieinama in-
ternetinė Dublino platforma; joje dalyvauja 25 valstybės 

7 Saugus elektroninis prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjančių nacionalinių 
institucijų duomenų perdavimo tarpusavyje kanalų tinklas.

narės. Į platformą išsiųsti ir joje pasidalyti iš viso 32 do-
kumentai.

4.3.7 Priėmimas

EASO toliau plėtoja savo vidaus gebėjimą remti ES+ šalis 
ir vykdo veiklą, kuria skatinama taikyti tinkamas priėmi-
mo sąlygas.

2016 m. kovo mėn. sukurtas Europos migracijos darbo-
tvarkėje nustatytas EASO priėmimo institucijų tinklas. 
Jis ėmė veikti per EASO kokybės matricos susitikimą pri-
ėmimo sąlygų klausimais. Antrąjį 2016 m. ketvirtį buvo 
patvirtinti naujieji tinklo įgaliojimai.

2016 m. spalio mėn. surengtas priėmimo nacionalinių 
informacijos centrų susitikimas. Remiantis šio susitikimo 
svarstymais, bus rengiamas EASO priėmimo institucijų 
tinklo 2017–2018 m. darbo planas. Be to, 2017 m. ren-
giant nenumatytų atvejų planavimo gaires, bus atsi-
žvelgiama į svarstymus, vykusius per praktinį seminarą 
nenumatytų atvejų planavimo klausimais.

2016 m. lapkričio mėn. Briuselyje vyko kartu su Europos 
priėmimo agentūrų platforma (EPAP) surengtas prakti-
nis seminaras „Priėmimo institucijų vaidmuo pereinant 
nuo priėmimo prie integracijos“. Per šį praktinį seminarą 
surinkta informacija bus remiamasi rengiant ataskaitą, 
kurioje bus aprašyta su perėjimu nuo priėmimo prie 
integracijos ES+ šalyse susijusi politika, praktika ir pa-
tiriami sunkumai. Be to, remiantis per susitikimą įgyta 
patirtimi, bus lengviau apibrėžti būsimą EASO vaidmenį 
integracijos srityje.

2016 m. spalio mėn. EASO ir EPAP sudarė susitarimo 
memorandumą. Susijusiame veiklos plane apibrėžia-
mas dvejų metų pereinamasis laikotarpis, per kurį bus 
kartu įgyvendinama veikla. Susitarimo memorandume 
nustatyta, kad, siekiant įvertinti pereinamuoju laikotar-
piu pasiektą pažangą, 2017 m. pabaigoje bus atlieka-
mas bendras EASO ir EPAP vertinimas. Tikimasi, kad iki 
2018 m. pabaigos visa EPAP veikla bus perduota EASO 
priėmimo tinklui.

4.3.8 Grąžinimas ir integracija

EASO plėtoja ir remia prieglobsčio ir priėmimo procedū-
ros ir procedūrų, kurios vykdomos priėmus sprendimą 
dėl prieglobsčio prašymo, t. y. sprendimą dėl grąžinimo 
arba integravimo, sąsają.

Grąžinimas ir integracija yra sudedamoji tinkamai įgy-
vendinamos prieglobsčio ir migracijos politikos dalis. 
Tokių priemonių veiksmingumą galima padidinti jas 
pradėjus anksčiau taikyti prieglobsčio ir priėmimo pro-
cedūrose.

2016 m. EASO dalyvavo aštuoniuose Europos migracijos 
tinklo grąžinimo ekspertų grupės (EMT GEG), FRONTEX, 
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Europos reintegracijos priemonės tinklo (ERIN) ir Ben-
dros paramos iniciatyvos susitikimuose.

EASO kartu su Migracijos ir vidaus reikalų GD, EMT GEG, 
FRONTEX ir Eurostatu nuolat derina duomenis apie grą-
žinimą ir gerina jų kokybę bei išsamumą ES lygmeniu.

4.3.9 Kitos nuolatinės paramos priemonės. 
EASO vertimo kalbų sąrašas

EASO padeda pavienėms ES+ šalims kitose ES+ šalyse 
lengvai gauti vertimus į visas kalbas pasinaudojant ver-
timo kalbų sąrašu (VKS).

2016 m. VKS buvo prižiūrimas ir stebimas. Gauti ir išna-
grinėti keturi konkretūs Slovakijos ir Bulgarijos prašymai 
dėl kirundi, mongolų, tamilų ir sinhalų kalbų.

Be to, EASO darbuotojai surengė tiriamąjį vizitą į Nyder-
landus su VKS susijusios veiklos klausimais.

4.3.10 Parama trečiosioms šalims

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Vakarų Balkanų ir Turkijos srityje:

Pagal regioninę PNPP programą įgyvendinti trys 
regioniniai veiksmai

Pagal regioninę PNPP programą įgyvendinti du 
nacionaliniai veiksmai Serbijoje ir buvusiojoje 
Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje

Baigti vykdyti septyni išorės aspekto gebėjimų 
stiprinimo veiksmai
Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 
srityje:

Įgyvendinti trys veiksmai

Nustatyti trys veiksmai ir pasirengta juos toliau 
vykdyti 2017 m.
Išorės veiklos tinklo srityje:

Surengti trys susitikimai ir praktiniai seminarai

EASO, derindamas savo veiksmus su Europos Komisija, 
vadovaudamasis ES išorės santykių politika ir laikyda-
masis EASO išorės veiksmų strategijos8, teikia su BEPS 
išorės aspektu susijusią paramą.

2016 m. EASO teikė paramą Vakarų Balkanų (VB) re-
gionui ir Turkijai pagal PNPP II programą – Regioninė 
parama apsaugą veikiančios migracijos valdymui Vaka-
rų Balkanuose ir Turkijoje (regioninė PNPP programa). 
2016 m. kovo 9 − 10 d. Belgrade surengtas įvadinis su-
sitikimas. 2016 m. rugpjūčio 5 d. pasirašytas FRONTEX 
ir EASO bendradarbiavimo susitarimas. Be to, siekiant 

8 https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/EASO-Exter-
nal-Action-Strategy.pdf

pasirengti trejus metus nuo 2016 iki 2018 m. vykdomos 
regioninės PNPP programos įgyvendinimui, 2016 m. ba-
landžio – liepos mėn. surengti lankymosi vietoje vizitai 
į visas VB šalis. Įgyvendinti trys regioniniai veiksmai ir 
pradėti įgyvendinti du nacionaliniai veiksmai siekiant 
remti buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją ir 
Serbiją. Jie buvo papildyti toliau aprašyta platesne su 
išorės aspektu susijusia veikla.

Vykdyta ši papildoma gebėjimų stiprinimo Vakarų Bal-
kanuose veikla:
• bendradarbiaujant su Švedijos migracijos agentūros 

Serbijoje vadovaujamo porinio projekto atstovais, 
Serbijoje surengtas IKŠ seminaras;

• VB atstovai dalyvavo pagal EASO mokymo programą 
Maltoje surengtuose dvejuose mokymo kursuose;

• VB atstovai dalyvavo 2016 m. gegužės ir birželio mėn. 
Vienoje surengtuose regioniniuose EASO įtraukties ir 
netaikymo modulių mokymo kursuose;

• Serbijoje atliktas prieglobsčio srities teisės aktų ver-
tinimas;

• atliktas buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedo-
nijos Vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio skyriaus 
poreikių vertinimas;

• 2016 m. gegužės mėn. Vakarų Balkanų teisėjai daly-
vavo Tarptautinės pabėgėlių teisės teisėjų asociacijos 
(angl. International	Association	of	Refugee	Law	Jud-
ges, IARLJ) konferencijoje, kuri buvo surengta Osle 
veikiančiame jos padalinyje Europoje.

Po susitikimo Vakarų Balkanų migracijos maršruto 
klausimais ir po 2015 m. spalio 25 d. vadovų pareiškimo 
dėl pabėgėlių srautų, EASO dalyvauja Vakarų Balkanų 
maršruto tinkle ir todėl reguliariai dalyvavo vaizdo kon-
ferencijose.

EASO kartu su Migracijos ir vidaus reikalų GD ir Kaimy-
nystės politikos ir plėtros derybų GD aptarė projekto 
įgyvendinimą pagal regionines plėtros ir apsaugos pro-
gramas Šiaurės Afrikoje (RPAP ŠA), įskaitant platesnio 
masto EASO dalyvavimą šiame regione. EASO dalyvauja 
RPAP ŠA iniciatyviniame komitete, o 2016 m. dalyvavo 
jo posėdyje.

2016 m. birželio 30 d. baigtas vykdyti Europos kaimy-
nystės ir partnerystės priemonės (EKPP) projektas, kurį 
vykdant remtos nacionalinės institucijos Tunise, Maroke 
ir Jordanijoje – šio projekto užbaigimo laikotarpis baigėsi 
rugpjūčio 30 d. Iš viso buvo panaudota 93 proc. dotacijos 
sumos. Veikla, kurios numatyta imtis vykdant tolesnius 
EKPP projekto veiksmus, bus įgyvendinama 2017 m., 
sudarius susitarimą su atitinkamomis nacionalinėmis 
institucijomis ir atsižvelgiant į EASO gebėjimą tenkinti 
šalių užklausas. Vykdant gebėjimų stiprinimo veiklą būtų 
galima surengti Tuniso administracinių teismų teisėjams 
skirtą seminarą, Jordanijai skirtą seminarą apie priėmi-
mą (įskaitant integravimo į nacionalinę darbo rinką as-
pektus), o Maroke – mokymą apie BEPS.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_cs.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_cs.htm


26 — EASO 2016 m. bendroji metinė ataskaita 

EASO įgyvendina išorės aspekto veiklą, įskaitant moky-
mą ir gebėjimų stiprinimą; tikslinės kaimyninės trečiosios 
šalys nustatytos laikantis visuotinio požiūrio į migraciją ir 
judumą ir sutarus su Europos Komisija, imantis tolesnių 
veiksmų dėl 2015 m. lapkričio mėn. Valetos aukščiausio-
jo lygio susitikimo bendro veiksmų plano. Šioje srityje, 
taip pat įgyvendindamas EKPP projektą, EASO 2016 m. 
Tunise surengė regioninį BEPS mokymą, kuriame, be at-
stovų iš EKPP šalių partnerių, taip pat dalyvavo Libano ir 
Egipto atstovai. Remdamosi Valetos aukščiausiojo lygio 
susitikimo bendru veiksmų planu, ES delegacijos trečio-
siose šalyse išreiškė susidomėjimą bendradarbiauti su 
EASO.

Atsižvelgiant į 2016 m. birželio mėn. Komisijos komuni-
katą dėl naujo partnerystės su trečiosiomis šalimis mo-
delio sukūrimo pagal Europos migracijos darbotvarkę, 
Europos prieglobsčio paramos biuras ragintas labiau 
remti ES požiūrį pagal susitarimus su pagrindinėmis 
trečiosiomis šalimis. Bendradarbiaudamas su Komisija, 
EASO nustatė plėtotiną veiklą.

Siekdamas toliau plėsti su paramos teikimu trečiosioms 
šalims susijusią savo išorės veiklą, EASO kartu su ES+ 
šalių išorės veiklos tinklu surengė tris praktinio bendra-
darbiavimo seminarus. 2016 m. gegužės mėn. sureng-
tas pirmasis metinis Išorės veiklos tinklo susitikimas, o 
2016 m. gegužės ir gruodžio mėn. surengti du su išorės 
aspektu susijusių operatyvinių gebėjimų ugdymo prak-
tiniai seminarai.

4.3.11 Perkėlimas

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Parengtas vienas kartu su Turkija vykdomai 
savanoriškai humanitarinio priėmimo programai 
skirtų standartinių veiklos procedūrų projektas
Įgyvendintas vienas paramos veiksmas
Paskelbtos aštuonios analitinės ataskaitos

EASO, bendradarbiaudamas su UNHCR ir TMO, koordi-
nuoja su perkėlimu susijusį keitimąsi informacija ir kitus 
veiksmus, kurių imasi ES+ šalys.

2016 m. Europos prieglobsčio paramos biurui pavesta 
dalyvauti Ankaroje veikiančios ES perkėlimo grupės, 
kurią Komisijos tarnybos įsteigė po ES ir Turkijos pareiš-
kimo, darbe siekiant palengvinti asmenų perkėlimą iš 
Turkijos. Iš pradžių šioje veikloje dalyvavo EASO darbuo-
tojai, o vėliau, kad būtų galima ilgiau remti ES perkėlimo 
grupės veiklą Ankaroje, konkrečiai šiai veiklai vykdyti 
buvo pasamdytas ekspertas.

EASO nustatė reguliarių duomenų apie perkėlimą rin-
kimą ir parengė atitinkamus rinkinius. Nuo 2016 m. 
kovo mėn., remiantis kas mėnesį renkamais duome-
nimis apie perkėlimą, paskelbtos aštuonios analitinės 

ataskaitos9. Šiomis ataskaitomis pasidalyta su ES+ 
šalimis, Komisija ir UNHCR. Nuo rugsėjo mėn. EASO 
persvarstė savo duomenų apie perkėlimą rinkinį – į jį 
įtraukta nauja perkėlimo sistema ir pagal schemą „1:1“ 
suskirstyti duomenys.

2016 m. EASO dalyvavo praktinio bendradarbiavimo su-
sitikimuose perkėlimo klausimais. Vasario mėn. EASO 
dalyvavo metinių trišalių konsultacijų dėl perkėlimo 
(angl. Annual	Tripartite	Consultations	on	Resettlement, 
ATCR) darbo grupės posėdyje ir dalyvavo birželio mėn. 
vykusiame bendrajame ATCR posėdyje. Spalio mėn. 
Švedija surengė įvadinį perkėlimo projekto EU-FRANK 
posėdį; EASO darbuotojai dalyvavo šio projekto grupėje. 
Gruodžio mėn. EASO dalyvavo posėdyje Sirijos pagrindi-
nės grupės klausimais.

2016 m. EASO kartu su Bulgarija vykdė paramos veiklą 
pagal EASO SPP. Bulgarija dalyvavo ATCR darbo grupės 
posėdyje ir tiriamajame vizite Nyderlanduose. 2017 m. 
bus svarstomos galimybės teikti Bulgarijai tolesnę para-
mą perkėlimo srityje.

4.4 EASO horizontalioji veikla

4.4.1 EASO bendradarbiavimo tinklas

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Gauta 17 EASO užklausų, paskelbta 16 ataskaitų
Du kontaktinių komitetų posėdžiai
Parengti arba atnaujinti du horizontaliai taikomi 
produktai

EASO naudoja užklausų sistemą, kurioje nagrinėjamos 
su BEPS įgyvendinimo politika ir praktika susijusios už-
klausos. 2016 m. užklausos išnagrinėtos vidutiniškai per 
20 darbo dienų nuo gavimo. Valstybių narių atsakymus, 
atsižvelgiant į užklausos temą, pateikė nuo 8 iki 23 res-
pondentų.

Kontaktinių komitetų posėdžiai rengiami kartu su Komi-
sija. Vienas iš šių posėdžių Dublino klausimais surengtas 
tuo pat metu kaip ir iniciatyvinės grupės posėdis EASO 
Dublino tinklo klausimais (kaip nurodyta 4.3.6 skirsnyje). 
Pirmąjį 2016 m. ketvirtį EASO taip pat dalyvavo Migraci-
jos ir vidaus reikalų GD surengtame specialiajame kon-
taktinių komitetų posėdyje vaikų klausimais.

EASO bendradarbiavo su suinteresuotaisiais subjektais 
rengdamas horizontaliai taikomus produktus. Naudo-
jantis visų TVR agentūrų, įskaitant EASO, pateikta infor-
macija, pirmininkaujant Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių agentūrai, parengta TVR tinklo rezultatų suvesti-
nė. Joje apžvelgiamos dvišalio ir daugiašalio šių agentūrų 

9 Į pirmąją analitinę ataskaitą įtraukti 2016 m. sausio ir vasario mėn. duo-
menys.
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tarpusavio bendradarbiavimo sritys. Antrasis produk-
tas – praktinės galimybės naudotis prieglobsčio proce-
dūra priemonės; jas sukūrė valstybių narių ekspertai, o 
jiems padėjo glaudžiai su FRA ir UNHCR bendradarbiau-
jantys EASO ir FRONTEX.

4.4.2 Komunikacinė veikla ir santykiai su 
suinteresuotaisiais subjektais

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Paskelbta nauja EASO svetainė; jos lankytojų 
skaičius padidėjo iki 638 094
352 proc. padaugėjo sekėjų socialiniame tinkle 
Twitter; paskelbti 188 įrašai
142 proc. padaugėjo sekėjų socialinio tinklo 
Facebook EASO puslapyje; paskelbti 204 įrašai
3 727 sekėjai socialinio tinklo Facebook EASO 
perkėlimo puslapyje; paskelbtas 51 įrašas
10 EASO naujienlaiškio numerių
Paskelbti 32 pranešimai spaudai
Daugiau kaip 300 pokalbių su spaudos atstovais
1 200 informacijos prašymų ir atsakymų
42 EASO leidiniai

EASO pagal savo komunikacijos strategiją skleidžia in-
formaciją apie agentūros vaidmenį, vertybes, veiklą ir 
darbą. Daugiausia dėmesio skiriama agentūros užduo-
čiai sudaryti geresnes sąlygas, koordinuoti ir stiprinti 
ES+ šalių tarpusavio praktinį bendradarbiavimą įvairiais 
prieglobsčio aspektais.

2016 m. EASO toliau palaikė ryšius su suinteresuotaisiais 
subjektais, pirmiausia per susitikimus, per kuriuos gali-
ma vykdyti dialogą, informuoti apie EASO veiklą ir gauti 
grįžtamąją informaciją.

Kas dvi savaites rengti susitikimai su UNHCR vietoje 
ir reguliariai rengti susitikimai EASO būstinėje Malto-
je. Per šiuos susitikimus sėkmingai aptartas esamas 
bendradarbiavimas ir naujų bendradarbiavimo sri-
čių plėtimas. Persvarstytos sutartos veiksmų sritys, o 

per aukščiausiosios vadovybės konsultacijas aptarti ir 
apibendrinti tolesni veiksmai. Su UNHCR pasirašytas 
bendradarbiavimo susitarimas dėl prieglobsčio siste-
mų kokybės iniciatyvos Rytų Europoje ir Pietų Kaukaze 
(angl. Quality	Initiative	in	Eastern	Europe	and	South	Cau-
casus, QIEE) projekto – iš ES finansuojamo dvejų metų 
trukmės projekto, kurį įgyvendina UNHCR, daugiausia 
dėmesio skirdamas prieglobsčio procedūrų ir pabėgėlių 
apsaugos Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gru-
zijoje, Moldovoje ir Ukrainoje gerinimui. EASO taip pat 
sutiko su tuo, kad UNHCR socialinės žiniasklaidos stebė-
jimo veikla būtų perkelta į EASO.

EASO dalyvavo keturiuose TVR agentūrų tinklo susitiki-
muose. Platesniu ES lygmeniu EASO dalyvavo ES agen-
tūrų tinklo susitikimuose ir ES agentūrų forume Europos 
Parlamente. Palaikant ryšius su kitomis ES agentūromis, 
pirmiausia – su TVR agentūromis, užmegzti geri darbo 
santykiai, paskatintas glaudesnis bendradarbiavimas ir 
padidinta agentūrų tarpusavio sąveika. Šie ryšiai taip 
pat pasirodė esantys naudingi keičiantis informacija, 
dalijantis geriausia patirtimi ir nustatant būsimo ben-
dradarbiavimo sritis.

EASO dalyvavo susitikimuose su ES diplomatinėmis 
bendruomenėmis. Surengti keli dvišaliai susitikimai ir 
įvadiniai informaciniai susirinkimai, taip pat su Čekijos, 
Vokietijos, Ispanijos, Lenkijos ir Nyderlandų atstovais. 
Be to, surengti įvadiniai informaciniai susirinkimai su 
ambasadoriais ir valstybių narių nuolatiniais atstovais.

2016 m. gegužės 19 d. pradėjo veikti nauja EASO svetai-
nė. Ji patobulinta, tapo patogesnė naudotis, nes, pvz., 
įdiegti spartieji klavišai, ir joje galima tiesiogiai transliuoti 
įrašus. Reklamuojant naująją svetainę socialiniuose tin-
kluose ir EASO leidiniuose, 50 proc. padidėjo lankyto-
jų skaičius. Taip pat labai padidėjo EASO matomumas 
socialinės žiniasklaidos tinkluose, įskaitant Twitter ir 
Facebook.

Siekdama padidinti skaidrumą, 2016 m. rugsėjo mėn. 
EASO administracinė valdyba nusprendė skelbti EASO 
svetainėje valdybos narių ir atstovų pavardes, interesų 
deklaracijas ir EASO interesų konfliktų prevencijos ir val-
dymo politikos dokumentus. Rengiama nauja svetainės 

Informacinė diena Latvijoje
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funkcija – integruotas EASO svetainės dokumentų regis-
tras. Šiuo metu vyksta bandomasis dokumentų registro 
etapas, per kurį dokumentų registras turinio valdymo 
sistemoje naujinamas, įtraukiant į jį dokumentus ir 
metagaires. Registras turėtų būti pradedamas naudoti 
2017 m. pradžioje. Be to, į EASO svetainę įtraukta dau-
giau kaip 40 atrinktų straipsnių.

EASO padidino savo matomumą ir žinomumą visuo-
menėje dalyvaudamas Komisijoje ir valstybėse narėse 
rengtose atvirosiose ir informacinėse dienose. EASO 
taip pat surengė nuotraukų parodą Europos Parlamente. 
2016 m. birželio 20 d. surengta informacinė diena, per 
kurią švęstas EASO, kaip ES agentūros, pirmųjų penkerių 
metų veiklos jubiliejus. Per šį renginį buvo galima pa-
sinaudoti strategine galimybe skleisti informaciją apie 
EASO veiklą pagal ES perkėlimo programą. Valstybėms 
narėms teikta susijusi medžiaga apie EASO darbą ir per-
kėlimą. Per informacinę dieną 22 valstybės narės pri-
statė savo informacinius stendus, o EASO darbuotojai 
pristatė informaciją susijusiomis temomis.

2016 m. vykdant komunikacinę veiklą daug dėmesio 
skirta perkėlimui. Parengtas su perkėlimu susijusios 
komunikacijos dokumentų rinkinys ir kelios informaci-
nės priemonės. Iš jų būtų galima paminėti bendrosios 
informacijos lankstinuką 17 ES ir ne ES kalbų, prie kon-
krečių poreikių pritaikytus Italijai ir Graikijai skirtus italų, 
graikų, anglų ir keturiomis ne ES kalbomis paskelbtus 
lankstinukus apie perkėlimą, plakatus anglų ir ne ES kal-
bomis, migrantų antplūdžio valdymo centrams skirtas su 
perkėlimu susijusias reklamines prekes, tris vaizdo įrašus 
apie sėkmingą perkėlimą, taip pat mobiliąją programėlę. 
Be to, EASO sukūrė specialų perkėlimui skirtą tinklalapį 
arabų kalba (24 proc. apsilankymų), tinklalapio meniu 
nuorodą į sąveikųjį perkėlimo žemėlapį, paskelbtą šven-
čiant pirmąjį gimtadienį (1 650 lankytojų paskelbimo 
dieną) ir perkėlimui skirtą tinklo Facebook puslapį (myg-
tuką „Patinka“ spustelėjo 3 621 tinklo narys). 2016 m. 

birželio ir liepos mėn. EASO dalyvavo Graikijoje kartu 
su UNHCR surengtoje preliminarios registracijos kam-
panijoje ir šiam renginiui parengė kelias informacines 
priemones.

Atsižvelgiant į padidėjusį agentūros aktyvumą migrantų 
antplūdžio vietose, 2016 m. EASO daug dažniau minėtas 
spaudoje. 2016 m. liepos 8 d. EASO Briuselyje surengė 
prieglobsčio temomis rašančių žurnalistų informacinį 
susitikimą. Jame dalyvavo devyniolika užsiregistravusių 
žurnalistų ir 92 atskiri dalyviai. Antrasis informacinis ir 
tinklų kūrimo susitikimas surengtas EASO komunikacijos 
veiklos vykdytojams. Į jį susirinko dvidešimt dalyvių, o jo 
rezultatais naudotasi gerinant komunikacijos produktus.

4.4.3 Konsultacinis forumas

Pagrindiniai 2016 m. EASO rezultatai
Keturios konsultacijos dėl EASO dokumentų su 
visomis registruotosiomis pilietinės visuomenės 
organizacijomis (PVO), gauta 30 pastabų
Nagrinėtos 25 PVO užklausos
201 dalyvis Atėnuose vykusiame konsultacijų 
forumo 6-ajame plenariniame posėdyje
43 dalyviai dviejuose teminiuose Sicilijoje 
surengtuose susitikimuose perkėlimo ir (arba) 
migrantų antplūdžio valdymo centrų klausimais
59 dalyviai teminiame Lisabonoje surengtame 
susitikime perkėlimo ir (arba) migrantų antplūdžio 
valdymo centrų klausimais

Pagal EASO reglamento 51 straipsnį įsteigtas konsulta-
cijų forumas – tai informacijos keitimosi su atitinkamo-
mis PVO ir prieglobsčio politikos srityje veikiančiomis 
kompetentingomis institucijomis ir žinių kaupimo me-
chanizmas. EASO toliau palaikė tarpusavio dialogą su 
atitinkamomis PVO, kad galėtų dalytis ekspertinėmis 

Konsultacijų forumo infografikas
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žiniomis ir patirtimi, konsultuoti su atitinkamais EASO 
dokumentais susijusiais klausimais ir vykdydamas ko-
ordinuotą veiklą didintų sąsają su pilietine visuomene.

2016 m. sustiprėjo EASO ryšiai su pilietine visuomene, 
o prie konsultacijų forumo jau prisijungė 88 organizaci-
jos. 2016 m. lapkričio 28 ir 29 d. Atėnuose vyko šeštasis 
metinis plenarinis forumo posėdis. Jame dalyvavo ir juo 
labai patenkinti buvo dalyviai iš 35 ES+ ir ne ES šalių.

Per šį metinį posėdį daugiausia dėmesio skirta svarbiau-
siems 2016 m. pokyčiams Europos prieglobsčio srityje, 
pvz., Europos perkėlimo programos rengimui, migrantų 
antplūdžio valdymo požiūriui ir įvairiems svarstomiems 
pasiūlymams dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. 
Per labai aktyviu dalyvavimu grindžiamo posėdžio disku-
sijas daugiausia aptartos trys teminės sritys: „Perkėlimas 
ir migrantų antplūdžio valdymo požiūris“, „Informacija, 
analizė ir komunikacija polifoninėje aplinkoje“ ir „At-
sižvelgimas į pažeidžiamų grupių poreikius didelio mi-
grantų antplūdžio sąlygomis. Nustatymas, nukreipimas, 
priėmimas ir integracija“. Rengiama vykdytinų procedū-
rų ir veiksmų ataskaita.

Be plenarinio konsultacijų forumo posėdžio, 2016 m. 
kovo mėn. Sicilijoje (Italija), o 2016 m. rugsėjo mėn. Li-
sabonoje (Portugalija) surengti teminiai posėdžiai perkė-
limo ir migrantų antplūdžio valdymo centrų klausimais. 
Dalyviai džiaugėsi tuo, kad rengiami tokie posėdžiai, ir 
nurodė esą jais labai patenkinti.

EASO konsultavosi su pilietine visuomene ir įtraukė ją į 
savo darbą įvairiose srityse. Jis surengė keturias atviras 
konsultacijas ir paragino pilietinę visuomenę teikti pas-
tabas dėl 2017 m. darbo programos projekto, 2015 m. 
metinės ataskaitos apie padėtį Europos Sąjungos prie-
globsčio srityje, priėmimo gairių ir reikalavimų tarptauti-
nės apsaugos statusui gauti atitikimo teisminės analizės. 
Iš viso gauta 30 pastabų.

Surengtos kelios tikslinės konsultacijos, ekspertų susiti-
kimai ir praktinio bendradarbiavimo seminarai su PVO. 
Pavyzdžiui:
• PVO reguliariai dalyvavo EASO teminiuose posėdžiuo-

se (pvz., IKŠ, prekybos žmonėmis klausimais);

• aštuoni konsultacijų forumo nariai dalyvavo EASO 
konferencijoje ES ir visuotiniais su prieglobsčiu susi-
jusios migracijos mokslinių tyrimų klausimais;

• kartu su Europos NVO platforma prieglobsčio ir mi-
gracijos klausimais (EPAM) surengta viena vaizdo kon-
ferencija derinimo proceso klausimais;

• 11 pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavo 
2016 m. gruodžio mėn. Briuselyje surengtame EASO 
praktiniame seminare su migracija susijusio didelio 
duomenų kiekio ir išankstinio perspėjimo klausimais;

• 10 pilietinės visuomenės atstovų dalyvavo 2016 m. 
lapkričio mėn. Maltoje surengtoje IKŠ konferencijoje 
paieškos internetu klausimais;

• 2016 m. lapkričio 29 d. Atėnuose surengti trys tuo pat 
metu vykę tiksliniai ekspertų susitikimai su pilietine 
visuomene kokybės ir mokymo (priežiūros grupės 
susitikimas), išorės aspekto ir IKŠ klausimais.

EASO palaikė dialogą su PVO teikdamas joms atsaky-
muose į užklausas atitinkamą informaciją. 2016 m. pa-
teiktos maždaug 25 užklausos.

EASO prisidėjo prie kitų TVR agentūrų konsultacijų fo-
rumo veiklos: dalyvavo trijuose FRONTEX konsultacijų 
forumo posėdžiuose ir viename FRA pagrindinių teisių 
forume, taip pat reguliariai teikė informaciją, skirtą per 
konsultacijas teikiamiems dokumentams rengti.

Dalyvaudamas pilietinės visuomenės tinkluose prieglobs-
čio srityje ES ir nacionaliniu lygmenimis EASO nustatė jam 
svarbius pokyčius ir prireikus teikė informaciją. EASO da-
lyvavo dviejuose Komisijos surengtuose Italijos PVO su-
sitikimuose ir teikdamas informaciją padėjo įgyvendinti 
projektą „NVO dalyvavimo aktyvumo didinimas ir gebėji-
mų stiprinimas plėtojant ES migrantų antplūdžio valdymo 
centrus“. EASO taip pat dalyvavo Prancūzijoje surengtame 
Lisabonos forume Terre	D’Asile	colloque, kurį surengė Eu-
ropos Taryba, aukščiausiojo lygio susitikime Vision	Euro-
pe	Summit ir pilietinės visuomenės žiniasklaidos seminare 
migracijos klausimais.
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Priedai

A.I. EASO organizacinė struktūra
Labai išplėtus užduotis, kurios agentūrai buvo patikėtos 2016 m. pradžioje, EASO patyrė su reagavimo gebėjimais 
susijusių sunkumų, pirmiausia, imdamasis veiksmų vietoje tose valstybėse narėse, į kurias migrantai patenka pir-
miausia. Todėl agentūra dar kartą padidino savo išteklius: finansinius asignavimus ir personalą.

Kad šiuos išteklius būtų galima naudoti ir valdyti veiksmingai, atsižvelgiant į naujas papildomas pagal pasiūlytą regla-
mentą paskirtas užduotis, prireikė paprastinti vidaus organizacinę struktūrą. 2016 m. gegužės 12 d. administracinė 
valdyba vykdomojo direktoriaus siūlymu patvirtino naująją agentūros organizacinę struktūrą.

EASO reglamento 31 straipsnyje nustatytas pareigas vykdančiam vykdomajam direktoriui talkina Vykdomasis para-
mos biuras, ryšių palaikymo pareigūnai ES institucijose ir FRONTEX, taip pat Ryšių ir suinteresuotųjų subjektų skyrius.

Prieglobsčio paramos departamentas padeda įgyvendinti BEPS teikdamas paramą, kuria siekiama stiprinti ES+ šalių 
BEPS įgyvendinimo gebėjimus rengiant bendrą mokymą, palaikant koordinuotą praktinį bendradarbiavimą ir rengiant 
bei stebint veiklos standartus ir gaires.

Operacijų skyrius rengia ir įgyvendina visapusišką EASO veiklos požiūrį operacijų srityje, o informaciją ir žvalgybos 
duomenis apie padėtį ir kilmės šalį, veiksmų planavimą ir operatyvinę paramą Europos Sąjungoje ir už jos ribų sujungia 
į vieną koordinuotą sistemą. Siekiant užtikrinti geriausius rezultatus, vykdant operacijas bus remiamasi operatyvinės 
veiklos protokolais bei priemonėmis, taip pat bus taikomas nuolatinės stebėsenos ir vertinimo mechanizmas.

Administracijos departamentas teikia paramos sistemas ir paslaugas pagrindinėse darbo srityse.

A.1 diagrama. EASO organizacinė struktūra

Administracinė valdyba

Vykdomasis direktorius

DAS – Prieglobsčio paramos 
departamentas

Mokymo skyrius Informacijos ir analizės skyrius Žmogiškųjų išteklių skyrius

Ryšių ir suinteresuotųjų subjektų 
skyrius

Prieglobsčio paramos grupė Operacijų skyrius IRT skyrius

Vykdomoji parama

Planavimo ir vertinimo skyrius Finansų ir pirkimų skyrius

Ryšių palaikymo pareigūnai FRONTEX 
ir ES institucijose (Briuselis)

Bendrųjų reikalų skyrius

DOP – Operacijų departamentas DOA – Administracijos departamentas

EASO
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A.II. EASO biudžetas 2016 m.
A.1 lentelė. Įsipareigojimų asignavimų biudžeto vykdymas pagal finansavimo šaltinį

Įsipareigojimų asignavimai

Antraštinė dalis Finansavimo 
šaltinis

Suplanuota biudžete 
(EUR)

Įgyvendinta 
(EUR)

Santykis 
(%)

1 antraštinė dalis. 
Personalo išlaidos

C1 8 647 858,00 8 615 142,99 99,62

C5 481,02 481,02 100,00

C8 188 312,52 121 722,59 64,64

R0 280 000,00 63 779,06 22,78

1 antraštinė dalis. Iš viso 9 116 651,54 8 801 125,66 96,54

2 antraštinė dalis. 
Infrastruktūra ir veiklos 
išlaidos

C1 5 689 080,94 5 594 489,17 98,34

C2 425 000,00 220 142,68 51,80

C5 30 196,45 30 196,45 100,00

C8 1 076 583,31 1 005 853,59 93,43

R0 309 761,47 108 630,11 35,07

2 antraštinė dalis. Iš viso 7 530 622,17 6 959 312,00 92,41

3 antraštinė dalis. 
Veiklos išlaidos

C1 27 419 978,28 27 184 481,70 99,14

C4 2 820,00 – –

C8 3 765 185,20 3 602 358,58 95,68

R0 2 933 866,12 1 924 923,92 65,61

3 antraštinė dalis. Iš viso 34 121 849,60 32 711 764,20 95,87

4 antraštinė dalis. Kiti 
išorės projektai

C1 1 682,78 1 682,78 100,00

R0 20 744 493,62 9 196 178,64 44,33

4 antraštinė dalis. Iš viso 20 746 176,40 9 197 861,42 44,34

Iš viso įsipareigojimų asignavimų 71 515 299,71 57 670 063,28 80,64
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A.2 lentelė. Mokėjimų asignavimų biudžeto vykdymas pagal finansavimo šaltinį

Mokėjimų asignavimai

Antraštinė dalis Finansavimo 
šaltinis

Suplanuota biudžete 
(EUR)

Panaudota 
(EUR)

Santykis 
(%)

1 antraštinė dalis. 
Personalo išlaidos

C1 8 647 858,00 8 177 934,59 94,57

C5 481,02 481,02 100,00

C8 188 312,52 121 722,59 64,64

R0 280 000,00 63 779,06 22,78

1 antraštinė dalis. Iš viso 9 116 651,54 8 363 917,26 91,74

2 antraštinė dalis. 
Infrastruktūra ir veiklos 
išlaidos

C1 5 689 080,94 3 139 865,22 55,19

C2 425 000,00 220 142,68 51,80

C5 30 196,45 – –

C8 1 076 583,31 1 005 853,59 93,43

R0 309 761,47 67 491,26 21,79

2 antraštinė dalis. Iš viso 7 530 622,17 4 433 352,75 58,87

3 antraštinė dalis. 
Veiklos išlaidos

C1 15 124 978,28 14 089 512,49 93,15

C4 2 820,00 2 820,00 100,00

C8 0,00 – 0,00

R0 2 933 866,12 1 588 402,96 54,14

3 antraštinė dalis. Iš viso 18 061 664,40 15 680 735,45 86,62

4 antraštinė dalis. Kiti 
išorės projektai

C1 1 682,78 1 682,78 100,00

R0 20 744 493,62 6 678 676,07 32,19

4 antraštinė dalis. Iš viso 20 746 176,40 6 680 358,85 32,20

Iš viso mokėjimų 
asignavimų

55 455 114,51 35 158 364,31 63,40
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A.III. EASO darbuotojai
2016 m. gruodžio 31 d. buvo paskirti ir pareigas ėjo 136 EASO darbuotojai; 86 iš jų buvo laikinai priimti tarnautojai, 
43 – sutartininkai, o 7 – deleguotieji nacionaliniai ekspertai.

A.3 lentelė. EASO 2016 m. etatų planas

Kategorija 
ir lygis

Patvirtinta 
2016 m. Sąjun-
gos biudžete

Taisomasis 
biudžetas 
Nr� 1/2016

Taisomasis 
biudžetas 
Nr� 2/2016

Taisomasis 
biudžetas 
Nr� 3/2016

Taisomasis 
biudžetas 
Nr� 4/2016

Planas 2016 m. 
pabaigoje10

Pareigū-
nas

LPT Pareigū-
nas

LPT Pareigū-
nas

LPT Pareigū-
nas

LPT Pareigū-
nas

LPT Pareigū-
nas

LPT

AD 16 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AD 15 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0 – 1

AD 14 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AD 13 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AD 12 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 411

AD 11 – 1 – 0 – 0 – 0 – 0 – 1

AD 10 – 9 – 0 – 0 – 0 – 0 – 812

AD 9 – 8 – 0 – 0 – 0 – 0 – 5

AD 8 – 10 – 0 – 0 – 0 – 0 – 10

AD 7 – 28 – 0 – 0 – 0 – 0 – 28

AD 6 – 5 – 0 – 0 – 0 – 0 – 5

AD 5 – 11 – 0 – 0 – 0 – 0 – 11

Iš viso AD – 73 – 0 – 0 – 0 – 0 – 73

AST 11 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 10 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 9 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 8 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 7 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 6 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0

AST 5 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 213

AST 4 – 6 – 0 – 0 – 0 – 0 – 6

AST 3 – 6 – 0 – 0 – 0 – 0 – 6

AST 2 – 2 – 0 – 0 – 0 – 0 – 2

AST 1 – 4 – 0 – 0 – 0 – 0 – 2

Iš viso 
AST

– 18 – 0 – 0 – 0 – 0 – 18

IŠ VISO 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91

10 Etatų planas pagal biudžeto pataisas nekeistas; jis pakeistas 2016 m. taikant lankstumo taisyklę.
11 Įskaitant į aukštesnes LPT AD 12 pareigas perkeltus keturis LPT AD 10.
12 Įskaitant į aukštesnes LPT AD 10 pareigas perkeltus tris LPT AD 9.
13 Įskaitant į aukštesnes LPT AST 5 pareigas perkeltus du LPT AST 1.



34 — EASO 2016 m. bendroji metinė ataskaita 

A.1 diagrama. EASO darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį 2016 m. gruodžio 31 d.
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A.2 diagrama. EASO darbuotojų pasiskirstymas pagal pilietybę 2016 m. gruodžio 31 d.
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Nemokamų leidinių galite įsigyti:

• vieną egzempliorių:  
svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

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

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

Parduodamų leidinių galite įsigyti:

• svetainėje EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
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