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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Evropský	podpůrný	
úřad	pro	otázky	azylu	

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

O	nás
Úřad EASO je	agenturou	Evropské	unie	(EU),	byl	zřízen	na	základě	
nařízení	Evropského	parlamentu	a	rady	(EU)	č.	439/2010.	Tento	úřad	
plní	klíčovou	úlohu	v	konkrétním	provádění	společného	evropského	
azylového	systému	(CEAS).	Úřad	EASO	byl	založen	s	cílem	zlepšovat	
praktickou	spolupráci	v	otázkách	azylu	a	pomáhat	členským	státům	plnit	
jejich	evropské	a	mezinárodní	závazky	týkající	se	poskytování	ochrany	
lidem	v	nouzi.	Úřad	EASO	funguje	jako	středisko	odborných	znalostí	o	
azylu	a	poskytuje	podporu	členským	státům,	jejichž	azylové	a	přijímací	
systémy	jsou	pod	mimořádným	tlakem.
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Úkoly úřadu

Úkolem	úřadu	EASO	je	usnadňovat,	koordinovat	
a	posilovat	praktickou	spolupráci	mezi	členskými	
státy	v	mnoha	aspektech	azylové	politiky.	

Úřad	EASO	poskytuje:

1.	praktickou	a	technickou	podporu	členským	
státům;

2.	operativní	podporu	členským	státům	se	
specifickými	potřebami	a	členským	státům,	
jejichž	azylový	a	přijímací	systém	je	vystaven	
mimořádnému	tlaku,	včetně	koordinace	azylových	
podpůrných	týmů	složených	z	vnitrostátních	
odborníků	na	otázky	azylu;

3.	odborné	informace	pro	tvorbu	politik	a	právních	
předpisů	EU	ve	všech	oblastech,	které	mají	přímý	či	
nepřímý	dopad	na	azyl.

Hlavní oblasti zaměření úřadu 
EASO

Úřad EASO poskytuje různé druhy podpory:

trvalá podpora:	podpora	a	stimulace	společné	
kvality	azylového	procesu	prostřednictvím	společné	
odborné	přípravy,	společných	materiálů	pro	
odbornou	přípravu	v	oblasti	azylu,	společně	kvality	
a	společných	informací	o	zemích	původu,

zvláštní podpora:	podpora	šitá	na	míru,	vytváření	
kapacit,	přemísťování,	specifická	podpora	a	zvláštní	
postupy	při	kontrole	kvality,

mimořádná podpora:	organizování	solidarity	
pro	členské	státy	vystavené	mimořádnému	tlaku	
poskytováním	dočasné	podpory	a	pomoci	při	
obnově	či	rekonstrukci	azylových	a	přijímacích	
systémů,

podpora v oblasti informací a analýzy:	sdílení	
a	spojování	informací	a	údajů,	analýz	a	hodnocení	
na	úrovni	EU,	včetně	společných	analýz	trendů	
a	společných	hodnocení,

podpora třetím (tj. nečlenským) zemím: podpora	
vnějšího	rozměru	společného	evropského	azylového	
systému,	podpora	partnerství	s	třetími	zeměmi	
k	dosažení	společných	řešení,	a	to	i	prostřednictvím	
programů	vytváření	kapacit	a	regionální	ochrany,	
a	koordinace	činnosti	členských	států	při	
přesídlování.

Budova	úřadu	EASO

Poslání	úřadu	EASO
Posláním	úřadu	EASO	je	přispívat	
k	provádění	společného	evropského	
azylového	systému	tím,	že	bude	poskytovat	
podporu	a	usnadňovat,	koordinovat	
a	posilovat	praktickou	spolupráci	mezi	
členskými	státy	jako	nezávislé	středisko	
odborných	znalostí	o	azylu.
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Zahajovací	ceremoniál	odhalení	loga	úřadu	19.	června	2011	ve	Vallettě

Zásady úřadu EASO při provádění 
úkolů:

•	organizování	podpory	a	pomoci	pro	obecné	
a	specifické	potřeby	azylových	systémů	členských	
států,

•	koordinace	a	stimulace	operativní	spolupráce	
mezi	členskými	státy	a	zvyšování	kvality,

•	vystupování	ve	funkci	nezávislého	střediska	
odborných	znalostí	o	azylu,

•	organizování	analýz	na	úrovni	celé	EU	a	hodnocení	
údajů	o	azylu,

•	usnadňování	a	stimulace	společných	akcí	
a	soudržnosti	v	oblasti	azylu,

•	zapojení	do	plného	závazku	členských	států,

•	respektování	odpovědnosti	členských	států	
a	jejich	rozhodnutí	v	oblasti	azylu,

•	spolupráce	s	Evropskou	komisí,	Evropským	
parlamentem	a	Radou	Evropské	unie,	stejně	jako	
s	dalšími	institucemi,	agenturami	a	orgány	EU,

•	zapojení	občanské	společnosti	a	mezinárodních	
organizací,	

•	plnění	svých	povinností	jako	na	služby	
orientovaná,	nestranná	a	transparentní	organizace	
v	právním,	politickém	a	institucionálním	rámci	EU.

Spoluúčast úřadu na mechanismu 
pro včasné varování, připravenost 
a řešení krizí

Evropská	unie	zřizuje	mechanismus	pro	včasné	
varování,	připravenost	a	řešení	krizí	s	cílem	
umožnit	členským	státům,	aby	byly	lépe	připraveny	
vypořádat	se	s	proměnlivým	přílivem	žadatelů	
o	azyl.	Úřad	EASO	zřídil	systém	pro	včasné	varování	
a	připravenost,	který	na	tento	mechanismus	
navazuje	níže	uvedeným	způsobem.

Včasné varování:
•	Úřad	EASO	pravidelně	poskytuje	regionální	
výhled,	obsahující	analýzu	azylových	trendů	
a	dynamických	faktorů	a	také	scénáře	pro	různá	
rizika.	Tento	výhled	vychází	z	údajů	dodávaných	
mimo	jiné	členskými	státy,	Eurostatem,	Evropskou	
agenturou	pro	řízení	operativní	spolupráce	na	
vnějších	hranicích	členských	států	Evropské	unie	
(agenturou	Frontex),	Úřadem	vysokého	komisaře	
OSN	pro	uprchlíky	a	Mezinárodní	organizací	pro	
migraci,	ve	spojení	s	aktuálními	informacemi	
o	zemích	původu,	které	vypracovává	úřad.

Připravenost:
•	Úřad	EASO	poskytuje	nástroje,	jejichž	účelem	je	
podporovat	členské	státy	v	tom,	aby	byly	připraveny	
na	příliv	žadatelů	o	azyl	a	jeho	změny,	a	to	
poskytováním	odborné	přípravy,	informací	o	zemích	
původu,	nástrojů	pro	zajišťování	kvality	a	podpory	
při	analýze	a	provádění	legislativy	EU.

Řešení krizí:
•	Primárním	úkolem	úřadu	je	podporovat	členské	
státy,	které	čelí	mimořádným	tlakům.	Tento	úkol	
je	plněn	prostřednictvím	celé	řady	provozních	
opatření,	například	nasazováním	azylových	
podpůrných	týmů.
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Odborná příprava úřadu EASO

Úřad	zajišťuje	odbornou	přípravu	a	vytváří	
vzdělávací	materiály	na	podporu	prosazování	
kvality	a	harmonizace	v	oblasti	azylu,	což	přispívá	
k	provádění	společného	evropského	azylového	
systému.	Základním	kamenem	vzdělávacích	aktivit	
úřadu	je	azylové	kurikulum	úřadu	EASO,	což	je	
společný	systém	odborného	vzdělávání,	který	je	
určen	pro	azylové	úředníky	a	další	cílové	skupiny,	
například	manažery	a	právníky	v	celé	Evropské	unii.	
Odborná	příprava	úřadu	sestává	z	interaktivních	
modulů	a	zahrnuje	základní	aspekty	azylového	
řízení	a	azylové	praxe.

Úřad	připravuje	odbornou	přípravu	pro	zástupce	
justice	a	zabývá	se	i	dalšími	vzdělávacími	
iniciativami,	například	rozvojem	vzdělávání	ve	
spolupráci	s	dalšími	úřady	Evropské	unie.

Kromě	trvalých	podpůrných	činností	zajišťuje	úřad	
i	příležitostné	kurzy	odborné	přípravy	v	reakci	
na	specifické	potřeby	členských	států,	které	jsou	
vystaveny	mimořádnému	tlaku.	Za	tímto	účelem	
úřad	zajistil	kurzy	odborné	přípravy	v	Bulharsku,	
Řecku,	Itálii,	Lucembursku	a	Švédsku.

Odborná	příprava	úřadu

Informace o zemích původu

Informacemi	o	zemích	původu	se	rozumí	informace	
o	zemích,	z	nichž	pocházejí	žadatelé	o	azyl.	Tento	
druh	informací	je	nezbytný	pro	azylové	úředníky	
při	rozhodování	o	udělení	azylu.	Informace	
o	zemích	původu	mohou	sehrát	významnou	úlohu	
při	provádění	společného	evropského	azylového	
systému.	V	oblasti	informací	o	zemích	původu	úřad:

•	transparentním	a	nestranným	způsobem	sbírá	
cílené,	relevantní,	spolehlivé,	přesné	a	aktuální	
informace	o	zemích	původu,

•	provozuje	a	dále	rozvijí	společný	portál	EU	pro	
informace	o	zemích	původu,	který	představuje	
společný	vstupní	bod	k	informacím	a	nabídkám	
dalších	zdrojů	pro	členské	státy,

•	vypracovává	společný	formát	a	metodologii	
pro	zkoumání	a	předkládání	informací	o	zemích	
původu	s	cílem	podporovat	harmonizaci	postupů	
v	oblasti	informací	o	zemích	původu,

•	vypracovává	zprávy	o	hlavních	zemích	
původu	za	použití	tohoto	společného	formátu	
a	metodologie;	v	roce	2012	úřad	EASO	zveřejnil	
dvě	zprávy	o	Afghánistánu,

•	organizuje	semináře	o	praktické	spolupráci,	které	
jsou	zaměřeny	na	konkrétní	země.	Na	těchto	
seminářích	dochází	k	výměně	informací	o	zemích	
původu,	probíhají	metodická	jednání	a	naplňují	se	
různé	informační	potřeby	členských	států.



Zvláštní a mimořádná podpora 
úřadu EASO

Úřad	nabízí	členským	státům	dva	druhy	
konkrétní	podpory,	a	sice	„zvláštní	podporu“	
a	„mimořádnou	podporu“.	Zvláštní podpora se	
týká	individuálně	uzpůsobené	asistence,	budování	
kapacity,	usnadňování	a	koordinace	přemísťování,	
specifické	podpory	a	speciálních	nástrojů	pro	řízení	
kvality.	Mimořádná podpora	se	týká	organizace	
solidarity	pro	členské	státy,	které	jsou	vystaveny	
mimořádnému	tlaku,	v	podobě	poskytování	
dočasné	podpory	a	pomoci	pro	zlepšení	nebo	
přebudování	azylových	a	přijímacích	systémů.	Zde	
je	uvedeno	několik	příkladů	podpůrných	akcí	EASO.

Mimořádná podpora pro Řecko

V	únoru	2011	řecká	vláda	vznesla	žádost	a	úřad	
se	následně	zavázal	pomoci	Řecku	se	zřízením	
jeho	nové	azylové	služby,	služby	prvního	příjmu,	
odvolacího	orgánu	a	obecné	kapacity	pro	příjem	
a	se	snížením	objemu	nevyřízených	případů	
vysláním	odborníků	z	různých	členských	států	EU	
formou	azylových	podpůrných	týmů.	V	první	fázi	
podpory	Řecku,	která	skončila	v	březnu	2013,	EASO	
vyslal	a	řídil	70	odborníků	ze	14	členských	států.	
Tito	odborníci	tvořili	52	azylových	podpůrných	
týmů.	Poté,	co	řecká	vláda	na	počátku	roku	2013	
požádala	o	další	podporu,	úřad	nadále	poskytuje	
podporu	Řecku,	což	potrvá	až	do	prosince	2014.	
V	této	druhé	fázi	úřad	podporuje	Řecko	nasazením	
azylových	podpůrných	týmů,	které	poskytují	
odbornou	přípravu	o	zjišťování	státní	příslušnosti	
(v	úzké	spolupráci	s	agenturou	Frontex)	a	poskytují	
podporu	týkající	se	financování	ze	strany	EU,	
podporu	ve	sběru	a	analýze	statistických	údajů	
a	podporu	v	oblasti	informací	o	zemích	původu.	
Na	základě	požadavku	řecké	vlády	může	úřad	svou	
činnost	reorganizovat	nebo	zintenzivnit.

	Podepsání	operačního	plánu	s	Řeckem	1.	dubna	2011	v	Aténách

5

Zvláštní podpora pro Itálii

Úřad	dne	4.	června	2013	podepsal	plán	zvláštní	
podpory	s	Itálií,	v	němž	je	zakotvena	zvláštní	
podpora	do	konce	roku	2014	v	celé	řadě	prioritních	
oblastí,	mezi	něž	patří	například	sběr	a	analýza	
údajů,	informace	o	zemích	původu,	dublinský	
systém,	přijímací	systém	a	krizová	kapacita	
a	odborná	příprava	nezávislých	zástupců	justice.	
Vzhledem	k	tomu,	že	očekává	provádění	nového	
azylového	balíčku	Evropské	unie,	čelí	velkým	
výkyvům	v	počtu	imigrantů	a	potřebuje	azylový	
a	přijímací	proces	na	vysoké	úrovni,	Itálie	požádala	
úřad	o	pomoc	s	posílením	svého	azylového	
a	přijímacího	systému.

Kromě výše uvedených aktivit úřad také poskytuje 
zvláštní nebo mimořádnou podporu Bulharsku, 
Lucembursku a Švédsku.

Úřad EASO a přemísťování 
v rámci EU

V	oblasti	přemísťování	úřad	EASO	podporuje,	
usnadňuje	a	koordinuje	výměnu	informací	
a	osvědčených	postupů	o	přemísťování	v	rámci	
EU.	Účastní	se	také	výročního	fóra	na	téma	
přemísťování,	které	využívá	k	tomu,	aby	členským	
státům	pomohl	pochopit	potřeby	této	oblasti	
v	nejbližší	budoucnosti.	V	roce	2012	úřad	
EASO	zjišťoval	fakta	v	rámci	pilotního	projektu	
přemísťování	z	Malty	do	dalších	zemí	uvnitř	EU	
(Eurema	–	fáze	I	a	fáze	II)	a	uzavřel	bilaterální	
dohody	mezi	členskými	státy	EU,	přidruženými	
zeměmi	a	Maltou.

Podepsání	operačního	plánu	s	Bulharskem	17.	října	2013



Zaměřeno	na:	azylové	
podpůrné	týmy	

Co jsou to azylové podpůrné týmy?

Azylové	podpůrné	týmy	jsou	složeny	
z	národních	odborníků,	které	vysílá	EASO	do	
členského	státu	na	určitou	omezenou	dobu	
s	cílem	podpořit	azylový	systém	dotčeného	
členského	státu.

Tito	odborníci	jsou	poskytováni	k	dispozici	
členskými	státy	a	patří	mezi	personální	
zdroje	pro	azylové	zásahy	úřadu.

Jaký druh podpory může azylový 
podpůrný tým poskytnout?

Azylové	podpůrné	týmy	mohou	poskytovat	
jakoukoli	podporu,	na	níž	se	úřad	a	členský	
stát	vystavený	mimořádnému	tlaku	
dohodnou,	přičemž	cílem	je	připravit	
azylový	a	přijímací	systém	dotyčného	státu	
a	zvládnout	daný	mimořádný	tlak.	Azylové	
podpůrné	týmy	mohou	poskytovat	odborné	
znalosti	týkající	se	mimo	jiné	přijímání,	
odborné	přípravy,	informací	o	zemích	
původu	a	znalosti	vyřizování	a	správy	
azylových	případů,	včetně	případů	osob	ze	
zranitelných	skupin.

Jak mohou být azylové podpůrné 
týmy nasazeny?

Úřad	může	tyto	týmy	nasadit	na	žádost	
členského	státu,	jehož	azylový	systém	
a	přijímací	zařízení	jsou	pod	mimořádným	
tlakem.	Výkonný	ředitel	úřadu	a	ministr	
žádajícího	členského	státu	následně	
podepíší	dohodu,	v	níž	jsou	stanoveny	
kroky,	které	mají	azylové	podpůrné	týmy	
provést.

Podepsání	pracovní	dohody	mezi	úřadem	EASO	a	Úřadem	vysokého	
komisaře	OSN	pro	uprchlíky	13.	prosince	2013	v	Ženevě

Úřad EASO a vnější rozměr 
společného evropského azylového 
systému

Úřad	zastává	důležitou	úlohu	ve	vnějším	rozměru	
společného	evropského	azylového	systému	
posilováním	azylové	a	přijímací	kapacity	ve	třetích	
zemích	s	cílem	lépe	chránit	žadatele	o	azyl,	
usnadňováním	přesídlení	uprchlíků	ze	třetích	zemí	
do	Evropské	unie	a	spoluprací	se	třetími	zeměmi	
v	záležitostech	souvisejících	s	povinnostmi	a	činností	
úřadu.	To	zahrnuje	podporu	provádění	regionálních	
programů	ochrany	a	dalších	kroků	důležitých	
pro	trvalá	řešení.	V	roce	2013	úřad	vypracoval	
strategii	vnějšího	rozměru,	která	definuje	přístup	
a	obecný	rámec	rozvoje	práce	úřadu	týkající	se	
vnějšího	rozměru	společného	evropského	azylového	
systému.

Úřad EASO a přesídlování

Úřad	usiluje	o	posílení	úlohy	Evropské	unie	
v	oblasti	přesídlování	s	cílem	uspokojovat	potřeby	
mezinárodní	ochrany	uprchlíků	ve	třetích	zemích	
a	o	zajištění	solidarity	s	hostitelskými	zeměmi.	Ve	
spolupráci	s	Úřadem	vysokého	komisaře	OSN	pro	
uprchlíky	a	Mezinárodní	organizací	pro	migraci	úřad	
napomáhá	státům	Evropské	unie	při	přesídlování	
uprchlíků	ze	třetích	zemí	na	vlastní	území.	Úřad	
dále	rozvíjí	stávající	metodiky	a	nástroje	za	účelem	
posílení	schopnosti	členských	států	přesidlovat	
uprchlíky	a	ve	snaze	přispět	k	vyhodnocování	
a	dalšímu	rozvoji	společného	programu	Evropské	
unie	pro	přesidlování.
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Správní rada:	Je	plánovacím	a	monitorovacím	
orgánem	úřadu.	Skládá	se	ze	zástupců	členských	
států	EU	a	přidružených	států,	Evropské	komise	
a	jednoho	zástupce	vysokého	komisaře	OSN	pro	
uprchlíky.

Poradní fórum:	Bylo	zřízeno	v	říjnu	2011	s	cílem	
podporovat	spolupráci	úřadu	s	občanskou	
společností.	Poradní	fórum	je	pravidelně	
konzultováno	a	skládá	se	ze	zástupců	občanské	
společnosti	(včetně	nevládních	organizací,	
akademické	obce	a	zástupců	justice)	a	zástupců	
dalších	orgánů.

Praktická spolupráce úřadu:	Je	koncepce	uplatňovaná	
na	úřadem	pořádaná	jednání,	konference	a	sítě	
odborník-ů.	Praktická	spolupráce	se	řídí	společnou	
metodikou.	Účelem	praktické	spolupráce	je	
zlepšování	a	maximalizace	konvergence	přístupů	
a	vyhodnocování	potřeb	ochrany	žadatelů	o	azyl.

Administrativní a řídící struktura

Výkonný ředitel: Výkonným	ředitelem	jmenovala	
správní	rada	Dr.	Roberta	K.	Vissera,	který	bude	mít	
na	starosti	každodenní	řízení	úřadu.	Výkonný	ředitel	
je	ve	výkonu	svých	úkolů	nezávislý	a	je	právním	
zástupcem	úřadu.	Dále	odpovídá	za	provádění	
pracovního	programu	a	rozhodnutí	správní	rady.	
Výkonnému	řediteli	v	jeho	činnosti	pomáhají	
vedoucí	útvarů,	účetní	a	kancelář	výkonného	
ředitele.	V	současné	době	má	úřad	čtyři	útvary:

•	Odbor	obecných	záležitostí	a	administrativy
•	Středisko	pro	informace,	dokumentaci	a	analýzu
•	Středisko	pro	operativní	podporu
•	Středisko	pro	odbornou	přípravu	a	znalosti	
a	kvalitu.

10.	zasedání	správní	rady	úřadu	ve	dnech	4.	a	5.	února	2013	na	Maltě

Kancelář	výkonného	
ředitele

Středisko	pro	informace,	
dokumentaci	a	analýzu

Oddělení	pro	informace	
a	dokumentaci

Oddělení	informací	
o	zemích	původu

Oddělení	analýzy	otázek	
azylu

Středisko	pro	operativní	
podporu

Oddělení	zvláštní		
a	mimořádné	podpory

Oddělení	vnějšího	
rozměru	a	přesídlování

Středisko	pro	odbornou	
přípravu	a	znalosti	a	kvalitu

Oddělení	odborné	
přípravy

Oddělení	kvality

Odbor	obecných	záležitostí		
a	administrativy

Oddělení	obecných	
záležitostí

Administrativní	oddělení

Účetní	oddělení

VÝKONNÝ	ŘEDITEL
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Naše historie

•	Na	zasedání	Evropské	rady	v	Tampere	v	roce	1999	
bylo	dohodnuto	zřízení	společného	evropského	
azylového	systému.

•	Haagský	program	EU	z	roku	2004	navrhl	zřízení	
Evropského	podpůrného	úřadu	pro	otázky	azylu.	
Tento	úřad	byl	koncipován	tak,	aby	sehrál	stěžejní	
úlohu	při	zajišťování	praktické	spolupráce	mezi	
členskými	státy	v	otázkách	týkajících	se	azylu.

•	Evropská	komise	navrhla	vytvoření	úřadu	EASO	
dne	18.	února	2009.

•	Evropský	parlament	a	Evropská	rada	se	na	
vytvoření	úřadu	dohodly	v	prvním	čtvrtletí	roku	
2010.	Nařízení	o	zřízení	úřadu	vstoupilo	v	účinnost	
dne	19.	června	2010.

•	Úřad	zahájil	svou	činnost	jako	agentura	Evropské	
unie	dne	1.	února	2011.

•	Dne	1.	dubna	2011	byl	podepsán	operační	plán	
úřadu	o	poskytnutí	podpory	při	rekonstrukci	
řeckého	azylového	systému.

•	Dne	24.	května	2011	byla	mezi	maltskou	vládou	
a	úřadem	podepsána	„dohoda	o	sídle“,	která	
upravuje	vztah	mezi	úřadem	a	hostitelským	
členským	státem.

•	Činnost	úřadu	na	Maltě	byla	oficiálně	zahájena	
dne	19.	června	2011.

•	Dne	7.	září	2012	se	úřad	přestěhoval	do	svých	
nových	prostor	ve	Velkém	přístavu	maltského	
hlavního	města	Valletta.

•	V	roce	2012	na	základě	žádosti	obdržely	od	úřadu	
podporu	Itálie,	Lucembursko	a	Švédsko.

•	V	roce	2013	na	základě	žádosti	obdrželo	od	úřadu	
podporu	Bulharsko.

BZ-02-13-822-CS-C

Další	informace	o	Evropské	unii	jsou	k	dispozici	na	internetu		
(http://europa.eu).
Lucembursko:	Úřad	pro	publikace	Evropské	unie,	2014
ISBN	978-92-9243-323-9	
doi:10.2847/37630
©	European	Asylum	Support	Office,	2014
Úřad	ani	osoby	jednající	jeho	jménem	neodpovídají	za	způsob	použití	zde	
obsažených	informací.
Reprodukce	je	povolena	pod	podmínkou	uvedení	zdroje.
Vytištěno v Belgii
Vytištěno	na	papíře	běleném	bez	použití	elementárního	chlóru	(ECF)

Zaměřeno	na:	
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Více informací o úřadu:
E-mail:	info@easo.europa.eu
Internet:	www.easo.europa.eu
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu
Telefon:		+356	22487500
Adresa:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	
MRS	1917,	Malta

3.	Poradní	fórum	konané	ve	dnech	27.	a	28.	listopadu	2013	
na	Maltě

Poradní	fórum	úřadu	EASO	je	průběžný	
obousměrný	dialog,	který	umožňuje	
výměnu	informací	a	sdílení	poznatků	v	rámci	
spolupráce	mezi	úřadem	a	občanskou	
společností.

Protože	úřad	je	evropským	centrem	
odbornosti,	nejsou	tato	jednání	pouze	
každoročním	zasedáním,	nýbrž	průběžným	
obousměrným	dialogem	odborníků	
v	otázkách	azylu	pro	výměnu	informací	
a	odborných	poznatků.	Tento	proces	
poskytuje	hlubší	pochopení	a	získání	
dalších	informací,	které	pomáhají	úřadu	
rozvíjet	komplexnější	a	pokročilejší	nástroje	
pro	praktickou	spolupráci,	jejichž	účelem	
je	podporovat	provádění	společného	
evropského	azylového	systému.

Úřad	má	obzvláště	velký	zájem	o	příspěvky	
týkající	se	obsahu.	Úřad	má	mimořádně	
velký	zájem	o	spolupráci	mimo	jiné	v	oblasti	
včasného	varování	a	připravenosti,	odborné	
přípravy,	procesů	zajišťování	kvality,	
nezletilých	osob	bez	doprovodu,	pátrání	po	
rodinách,	genderových	otázek,	zranitelných	
skupin,	přesídlování,	přemísťování	a	
poskytování	mimořádné	podpory	členským	
státům	vystaveným	mimořádnému	tlaku.

Chcete	se	zapojit	do	poradního	fóra	úřadu?	
Obraťte	se	na	jeho	koordinační	oddělení.

http://europa.eu
mailto:info@easo.europa.eu
www.easo.europa.eu
www.facebook.com/easo.eu

