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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Det	Europæiske	
Asylstøttekontor	

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

Om	os
EASO er	et	agentur	i	Den	Europæiske	Union	(EU)	oprettet	i	medfør	
af	Europa-Parlamentets	og	Rådets	forordning	(EU)	nr.	439/2010.	
Agenturet	spiller	en	central	rolle	i	den	konkrete	gennemførelse	af	
det	fælles	europæiske	asylsystem	(CEAS).	EASO	blev	oprettet	med	
det	formål	at	fremme	praktisk	samarbejde	på	asylområdet	og	bistå	
medlemsstaterne	med	at	leve	op	til	deres	europæiske	og	internationale	
forpligtelser	til	at	beskytte	mennesker	i	nød.	EASO	fungerer	som	
ekspertisecenter	for	asyl.	Det	yder	ligeledes	støtte	til	medlemsstater,	
hvis	asyl-	og	modtagelsessystemer	er	under	særligt	pres.
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EASO’s opgaver

EASO’s	formål	er	at	fremme,	koordinere	og	styrke	
praktisk	samarbejde	blandt	medlemsstaterne	om	
de	mange	aspekter	ved	asyl.

EASO	leverer:

1.	praktisk	og	teknisk	støtte	til	medlemsstaterne

2.	operationel	støtte	til	medlemsstater	med	særlige	
behov	og	til	medlemsstater,	der	oplever	et	særligt	
pres	på	deres	asyl-	og	modtagelsessystemer,	
herunder	koordinering	af	asylstøttehold	bestående	
af	nationale	asyleksperter	

3.	evidensbaseret	input	i	forbindelse	med	
fastlæggelsen	af	EU’s	politikker	og	lovgivning	
på	alle	områder,	der	har	direkte	eller	indirekte	
konsekvenser	på	asylområdet.

EASO’s fokuspunkter

EASO yder forskellige former for støtte:

Permanent støtte:	støtte	til	og	stimulering	af	
en	fælles	kvalitet	for	asylprocessen	gennem	fælles	
uddannelse,	fælles	uddannelsesmaterialer	på	
asylområdet,	fælles	kvalitet	og	fælles	oplysninger	
om	oprindelseslande	(COI).

Særlig støtte:	skræddersyet	støtte,	
kapacitetsopbygning,	flytning,	specifik	støtte	
og	særlige	kvalitetskontrolværktøjer.

Støtte i nødsituationer:	skabelse	af	solidaritet	
med	medlemsstater,	der	er	udsat	for	særligt	pres,	
ved	at	sørge	for	midlertidig	støtte	og	bistand	
til	genopretning	eller	genopbygning	af	asyl-	
og	modtagelsessystemer.

Støtte til information og analyse:	udveksling	og	
sammenkædning	af	oplysninger	og	data,	analyser	
og	vurderinger	på	EU-plan,	herunder	analyser	af	
tendenser	og	vurderinger	for	hele	EU.

Støtte til tredjelande (ikkemedlemslande): støtte	
til	den	eksterne	dimension	ved	CEAS,	støtte	til	
partnerskaber	med	tredjelande	for	at	nå	fælles	
løsninger,	f.eks.	gennem	kapacitetsopbygning	
og	regionale	beskyttelsesprogrammer,	samt	
koordinering	af	medlemsstaternes	aktioner	
vedrørende	genbosættelse.EASO’s	bygning

EASO’s	mission
EASO’s	mission	er	at	bidrage	til	
gennemførelsen	af	et	fælles	europæisk	
asylsystem	(CEAS)	ved	at	yde	støtte	og	
fremme,	koordinere	og	styrke	praktisk	
samarbejde	blandt	medlemsstaterne.	
Alt	dette	i	egenskab	af	et	uafhængigt	
ekspertisecenter	for	asyl.

f.eks
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Afsløring	af	EASO’s	logo,	indvielsesceremoni,	Valletta,	19.	juni	2011

EASO’s principper ved varetagelsen 
af dets opgaver:

•	tilvejebringelse	af	støtte	og	assistance	med	
hensyn	til	de	generelle	eller	specifikke	behov,	
medlemsstaterne	har	i	forbindelse	med	deres	
asylordninger	

•	koordinering	og	fremme	af	operationelt	
samarbejde	mellem	medlemsstaterne	og	
fremme	af	kvalitet

•	funktion	som	uafhængigt	ekspertisecenter	for	asyl

•	tilrettelæggelse	af	analyser	for	hele	EU	
og	evaluering	af	asyldata

•	fremme	af	og	tilskyndelse	til	fælles	aktioner	
og	sikring	af	konsistens	på	asylområdet

•	involvering	med	medlemsstaternes	fulde	støtte

•	respekt	for	medlemsstaternes	ansvar	og	deres	
beslutninger	på	asylområdet

•	samarbejde	med	Kommissionen,	Europa-
Parlamentet	og	Rådet	samt	andre	EU-
institutioner,	-agenturer	og	-organer

•	inddragelse	af	internationale	organisationer	
og	civilsamfundet

•	varetagelse	af	dets	pligter	som	en	
serviceorienteret,	upartisk	og	gennemsigtig	
organisation	inden	for	EU’s	retlige,	politiske	
og	institutionelle	rammer.

EASO’s bidrag til mekanismen 
for tidlig varsling, beredskab 
og krisestyring

For	at	sætte	medlemsstaterne	i	stand	til	at	blive	
bedre	forberedte	på	at	sætte	ind	over	for	de	
forskellige	strømme	af	asylansøgere	opretter	EU	
en	mekanisme	for	tidlig	varsling,	beredskab	og	
krisestyring.	EASO	har	etableret	et	system	til	tidlig	
varsling	og	beredskab	(EPS),	som	indgår	i	denne	
mekanisme,	som	følger.

Tidlig varsling:

•	EASO	opstiller	løbende	en	regional	oversigt	med	
en	analyse	af	asyltendenser	og	»push	og	pull«-
faktorer	samt	risikoscenarier.	Oversigten	er	baseret	
på	data,	som	bl.a.	medlemsstaterne,	Eurostat,	Det	
Europæiske	Agentur	for	Forvaltning	af	Det	Operative	
Samarbejde	ved	EU-Medlemsstaternes	Ydre	
Grænser	(Frontex),	FN’s	flygtningehøjkommissær	
(UNHCR)	og	Den	Internationale	Organisation	for	
Migration	har	stillet	til	rådighed,	kombineret	med	
opdaterede	oplysninger	om	oprindelseslande	(COI)	
tilvejebragt	af	EASO.

Beredskab:

•	EASO	leverer	værktøjer	til	støtte	for	
medlemsstaternes	beredskab	i	forhold	til	
tilstrømningen	af	asylansøgere	og	ændringer	
heri	ved	at	tilbyde	uddannelse,	oplysninger	om	
oprindelseslande,	kvalitetsværktøjer	og	støtte	til	
analyse	og	gennemførelse	af	EU-lovgivning.

Krisestyring:

•	EASO	har	som	primær	opgave	at	støtte	
medlemsstater,	der	er	udsat	for	særligt	pres.	
Dette	sker	gennem	en	række	operationelle	
foranstaltninger,	f.eks.	indsættelse	af	asylstøttehold.
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EASO’s uddannelsesaktiviteter

EASO	tilbyder	uddannelse	og	udvikler	
undervisningsmateriale	til	støtte	for	fremme	
af	kvalitet	og	harmonisering	på	asylområdet	
og	bidrager	på	den	måde	til	gennemførelsen	
af	det	fælles	europæiske	asylsystem.	
Hjørnestenen	i	EASO’s	uddannelsesaktiviteter	
er	EASO’s	uddannelsesprogram,	et	fælles	
erhvervsuddannelsessystem	beregnet	
på	asylsagsbehandlere	i	hele	EU.	EASO’s	
uddannelsesprogram	omfatter	centrale	aspekter	
af	asylprocedurer	og	-praksis	i	interaktive	moduler.

EASO	udvikler	ligeledes	uddannelsesaktiviteter	til	
brug	for	retsvæsenet	og	deltager	i	andre	relevante	
uddannelsesinitiativer.	Hertil	hører	udvikling	
af	uddannelsesforløb	i	samarbejde	med	andre	EU-
agenturer.

Ud	over	de	permanente	støtteaktiviteter	udbyder	
EASO	ad	hoc-uddannelsesforløb,	der	er	tilpasset	
de	specifikke	behov	hos	medlemsstater	under	
pres.	I	den	forbindelse	har	agenturet	gennemført	
uddannelsesforløb	i	Bulgarien,	Grækenland,	Italien,	
Luxembourg	og	Sverige.

EASO-kursus

Oplysninger om oprindelseslande

Ved	oplysninger	om	oprindelseslande	(COI)	forstås	
oplysninger	om	de	lande,	asylansøgerne	kommer	
fra.	Denne	type	oplysninger	er	afgørende	for	
asylbehandlerne	under	processen	til	bestemmelse	
af	asylstatus.	COI	kan	spille	en	afgørende	rolle	
i	gennemførelsen	af	det	fælles	europæiske	
asylsystem.	Med	hensyn	til	COI	gennemfører	EASO	
følgende	tiltag:

•	indsamler	målrettede,	relevante,	pålidelige,	
præcise	og	opdaterede	oplysninger	om	
oprindelseslande	på	en	gennemsigtig	og	upartisk	
måde

•	håndterer	og	videreudvikler	EU’s	fælles	portal	for	
oplysninger	om	oprindelseslande,	som	leverer	
en	fælles	indgang	til	oplysninger	og	tilbyder	
yderligere	ressourcer	til	medlemsstaterne

•	udarbejder	et	fælles	format	og	en	fælles	metode	
til	forskning	og	præsentation	af	oplysninger	om	
oprindelseslande	med	det	formål	at	fremme	en	
harmonisering	af	praksis	for	COI

•	udarbejder	rapporter	om	centrale	
oprindelseslande,	der	afspejler	det	fælles	format	
og	den	fælles	metode;	EASO	offentliggjorde	i	2012	
to	rapporter	om	Afghanistan

•	tilrettelægger	landespecifikke	praktiske	
samarbejdsworkshopper	for	at	dele	oplysninger	
om	oprindelseslande,	diskuterer	praksisser	
og	forholder	sig	aktivt	til	medlemsstaternes	
forskellige	informationsbehov.



EASO’s særlige støtte og støtte 
i nødsituationer

EASO	tilbyder	to	slags	særlig	støtte	til	
medlemsstaterne,	nemlig	»særlig	støtte«	
og	»støtte	i	nødsituationer«.	Ved	særlig støtte  
forstås	skræddersyet	støtte,	kapacitetsopbygning,	
fremme	og	koordinering	på	området	for	flytning,	
specifik	støtte	og	særlige	kvalitetskontrolværktøjer.	
Støtte i nødsituationer 	drejer	sig	om	skabelse	af	
solidaritet	med	medlemsstater,	der	er	udsat	for	
særligt	pres,	ved	at	sørge	for	midlertidig	støtte	
og	bistand	til	genopretning	eller	genopbygning	af	
asyl-	og	modtagelsessystemerne.	Nedenfor	følger	
nogle	eksempler	på	EASO’s	støtteaktioner.

EASO’s støtte til Grækenland i nødsituationer

Efter	anmodning	fra	den	græske	regering	vedtog	
EASO	i	februar	2011	at	hjælpe	Grækenland	med	at	
oprette	en	ny	asyltjeneste,	en	tjeneste	for	første	
modtagelse,	en	klagemyndighed	og	modtagelse	
generelt	samt	at	nedbringe	puklen	af	asylsager	
ved	at	indsætte	eksperter	fra	de	forskellige	EU-
medlemsstater	via	de	såkaldte	asylstøttehold.	I	den	
første	fase	af	støtten	til	Grækenland,	der	sluttede	
i	marts	2013,	indsatte	og	ledede	EASO	70	eksperter	
fra	14	medlemsstater.	Disse	eksperter	indgik	
i	52	asylstøttehold.	Efter	anmodning	fra	den	græske	
regering	i	begyndelsen	af	2013	om	yderligere	støtte	
fortsætter	EASO	sin	støtte	frem	til	december	2014.	
I	denne	anden	fase	støtter	EASO	Grækenland	ved	
at	indsætte	asylstøttehold,	der	giver	undervisning	
i	bestemmelse	af	nationalitet	(i	tæt	samarbejde	
med	Frontex)	og	støtte	til	EU-finansiering,	støtte	til	
indsamling	og	analyse	af	statistiske	data	og	støtte	
med	hensyn	til	oplysninger	om	oprindelseslande.	
Afhængigt	af	den	græske	regerings	anmodning	
kan	EASO	omstrukturere	eller	optrappe	sine	
operationer.

Undertegnelse	af	driftsplanen	med	Grækenland,	Athen,	1.	april	2011
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EASO’s særlige støtte til Italien

Den	4.	juni	2013	undertegnede	EASO	og	
Italien	en	plan	for	særlig	støtte,	som	pålægger	
EASO	at	yde	særlig	støtte	til	Italien	frem	til	
udgangen	af	2014	på	en	række	prioriterede	
områder,	f.eks.	dataindsamling	og	analyse,	
oplysninger	om	oprindelsesland,	Dublinsystemet,	
modtagelsessystemet	og	krisekapacitet	samt	
uddannelse	af	et	uafhængigt	retsvæsen.	
Gennemførelsen	af	den	nye	EU-asylpakke	samtidig	
med,	at	Italien	står	over	for	store	udsving	i	antallet	
af	tilkommende	immigranter,	har,	sammen	med	
behovet	for	at	holde	en	høj	standard	for	asyl-	
og	modtagelsesprocessen,	motiveret	Italien	til	at	
anmode	EASO	om	støtte	til	at	styrke	landets	asyl-	
og	modtagelsessystemer.

Ud over de ovenfor nævnte aktiviteter har 
EASO ligeledes ydet særlig støtte og/eller støtte 
i nødsituationer til Bulgarien, Luxembourg og 
Sverige.

EASO og flytning inden for EU

På	området	for	flytning	fremmer,	letter	og	
koordinerer	EASO	udvekslingen	af	information	
og	bedste	praksis	om	flytning	inden	for	EU.	EASO	
deltager	ligeledes	i	det	årlige	forum	for	flytning,	
som	giver	mulighed	for	at	bistå	medlemsstaterne	
med	at	få	en	forståelse	af,	hvilke	behov	for	flytning	
der	vil	opstå	i	den	nærmeste	fremtid.	I	2012	
gennemførte	EASO	en	undersøgelse	af	projektet	
for	flytning	inden	for	EU	fra	Malta	(Eurema	—	
fase	I	og	II)	og	bilaterale	aftaler	mellem	EU’s	
medlemsstater,	associerede	lande	og	Malta.

Undertegnelse	af	driftsplanen	med	Bulgarien	den	17.	oktober	2013

f.eks


I	fokus:	asylstøttehold	

Hvad er asylstøttehold?

Asylstøttehold	består	af	nationale	eksperter,	
der	udstationeres	af	EASO	i	en	begrænset	
periode	for	at	støtte	den	pågældende	
medlemsstats	asylsystem.

Sådanne	eksperter	stilles	til	rådighed	
af	medlemsstaterne	og	indgår	i	EASO’s	
»asylindsatspulje«.

Hvilken form for støtte kan 
et asylstøttehold yde?

Asylstøttehold	kan	yde	enhver	form	for	
støtte,	som	er	godkendt	af	EASO	og	den	
medlemsstat,	der	er	udsat	for	særligt	pres,	
med	det	formål	at	forberede	dette	lands	
asyl-	og	modtagelsessystem	og	håndtere	
situationer	med	særligt	pres.

Asylstøttehold	kan	yde	ekspertise	med	
hensyn	til	bl.a.	modtagelse,	uddannelse,	
oplysninger	om	oprindelseslande	og	viden	
om	håndtering	og	styring	af	asylsager,	
herunder	i	forbindelse	med	udsatte	grupper.

Hvordan kan der indsættes 
asylstøttehold?

EASO	kan	indsætte	asylstøttehold	efter	
anmodning	fra	en	medlemsstat,	der	er	
udsat	for	særligt	pres	på	dens	asylsystem,	
herunder	dens	modtagelsesfaciliteter.	
EASO’s	administrerende	direktør	
og	den	anmodende	medlemsstats	
minister	underskriver	dernæst	en	
aftale,	der	nedfælder	de	aktioner,	som	
asylstøtteholdene	skal	gennemføre.

Undertegnelse	af	samarbejdsaftale	mellem	EASO	og	UNHCR,	Genève,	

13.	december	2013

EASO og den eksterne dimension 
af det fælles europæiske 
asylsystem

EASO	spiller	en	vigtig	rolle	i	den	eksterne	dimension	
af	det	fælle	europæiske	asylsystem	(CEAS)	ved	at	
styrke	asyl-	og	modtagelseskapaciteten	i	tredjelande	
med	det	formål	at	beskytte	asylansøgere	bedre,	
lette	medlemsstaternes	genhusning	af	flygtninge	fra	
tredjelande	i	EU	og	samarbejde	med	tredjelande	om	
forhold,	der	er	forbundet	med	EASO’s	forpligtelser	og	
aktiviteter.	Dette	omfatter	støtte	til	gennemførelsen	
af	regionale	beskyttelsesprogrammer	samt	andre	
foranstaltninger,	der	er	relevante	for	varige	løsninger.	
I	2013	har	EASO	udarbejdet	en	strategi	for	den	
eksterne	dimension,	som	definerer	den	tilgang	og	
de	generelle	rammer,	inden	for	hvilke	agenturet	skal	
udvikle	sit	arbejde	i	forbindelse	med	den	eksterne	
dimension	af	CEAS.

EASO og genbosættelse

EASO	bestræber	sig	på	at	styrke	EU’s	rolle	med	
henblik	på	at	imødekomme	flygtninges	behov	for	
international	beskyttelse	i	tredjelande	og	udvise	
solidaritet	med	deres	værtslande.	EASO	støtter	
medlemsstaternes	genbosættelse	af	flygtninge	fra	
tredjelande	i	EU	i	samarbejde	med	UNHCR	og	Den	
Internationale	Organisation	for	Migration	(IOM).	
EASO	udvikler	endvidere	eksisterende	metoder	
og	værktøjer,	der	skal	styrke	medlemsstaternes	
evne	til	at	genbosætte	flygtninge	og	bidrage	til	
evaluering	og	videreudvikling	af	det	fælles	EU-
genbosættelsesprogram.
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Bestyrelsen:	Bestyrelsen	er	agenturets	
planlægnings-	og	overvågningsorgan.	Den	består	
af	repræsentanter	for	EU’s	medlemsstater	og	
associerede	lande,	Europa-Kommissionen	og	en	
repræsentant	for	FN’s	flygtningehøjkommissær.

Det rådgivende forum:	Det	rådgivende	forum	er	
oprettet	i	oktober	2011	med	det	formål	at	uddybe	
EASO’s	forhold	til	civilsamfundet.	Der	holdes	
løbende	samråd	med	det	rådgivende	forum,	som	
består	af	civilsamfundet	(herunder	ikkestatslige	
organisationer	(NGO’er),	akademikere	og	
retsvæsenet)	samt	andre	organer.

EASO’s praktiske samarbejde:	EASO’s	praktiske	
samarbejde	er	et	begreb,	der	er	forbundet	med	
ekspertmøder,	konferencer	og	netværk	organiseret	
af	EASO.	EASO’s	praktiske	samarbejdsaktiviteter	
følger	en	fælles	metodologi	og	har	til	formål	at	
forbedre	og	maksimere	konvergens	af	strategier	
for,	og	vurdering	af,	asylansøgeres	behov	for	
beskyttelse.

Forvaltnings- og ledelsesstrukturen

Den administrerende direktør: Den	
administrerende	direktør,	Dr.	Robert	K.	Visser,	
er	udpeget	af	bestyrelsen,	og	er	ansvarlig	for	
agenturets	daglige	ledelse.	Den	administrerende	
direktør	varetager	sine	opgaver	uafhængigt	
og	er	EASO’s	retlige	repræsentant.	Den	
administrerende	direktør	har	ansvaret	for	
gennemførelsen	af	arbejdsprogrammet	og	
bestyrelsens	beslutninger.	Den	administrerende	
direktør	understøttes	af	lederne	af	
enhederne/centrene,	regnskabsføreren	og	
et	direktionskontor.	EASO	består	i	dag	af	fire	
enheder/centre,	nemlig:

•	Enheden	for	Almindelige	Anliggender	og	
Administration

•	Centret	for	Information,	Dokumentation	og	
Analyse

•	Centret	for	Driftsstøtte
•	Centret	for	Uddannelse,	Kvalitet	og	Ekspertise.

10.	møde	i	EASO’s	bestyrelse,	Malta,	4.	og	5.	februar	2013

Direktionskontoret

Centret	for	Information,	
Dokumentation	og	Analyse

Afdelingen	for	
Information	og	
Dokumentation

Afdelingen	for	
Oplysninger	om	
Oprindelseslande

Afdelingen	for	
Asylanalyse

Centret	for	Driftsstøtte

Afdelingen	for	Særlig	
Støtte	og	Støtte		
i	Nødsituationer

Afdelingen	for	den	
Eksterne	Dimension	og	

Genbosættelse

Centret	for	Uddannelse,	
Kvalitet	og	Ekspertise

Afdelingen	for	
Uddannelse

Afdelingen	for	Kvalitet

Enheden	for	Almindelige	
Anliggender	og	
Administration

Afdelingen	for	
Almindelige	Anliggender

Administrations-	
afdelingen

Revision

ADMINISTRERENDE	
DIREKTØR
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Vores historik

•	Det	Europæiske	Råd	i	Tampere	vedtog	i	1999	
oprettelsen	af	et	fælles	europæisk	asylsystem	
(CEAS).

•	EU’s	Haagprogram	fra	2004	foreslog	oprettelsen	
af	Det	Europæiske	Asylstøttekontor	(EASO).	
Planen	var,	at	kontoret	skulle	spille	en	afgørende	
rolle	i	at	sikre	et	praktisk	samarbejde	mellem	
medlemsstaterne	på	asylområdet.

•	Europa-Kommissionen	foreslog	oprettelsen	af	
EASO	den	18.	februar	2009.

•	I	første	kvartal	af	2010	vedtog	Europa-Parla-
mentet	og	Rådet	oprettelsen	af	EASO.	EASO-
forordningen	trådte	i	kraft	den	19.	juni	2010.

•	Den	1.	februar	2011	blev	EASO	operationelt	som	
et	EU-agentur.

•	Den	1.	april	2011	blev	den	første	driftsplan	for	
EASO	undertegnet	med	det	formål	at	støtte	
genoprettelsen	af	det	græske	asylsystem.

•	Den	24.	maj	2011	blev	hjemstedsaftalen	mellem	
Maltas	regering	og	EASO	undertegnet.	Aftalen	
regulerer	forholdet	mellem	værtslandet	og	EASO.

•	Den	19.	juni	2011	blev	EASO	officielt	indviet	
i	Malta.

•	Den	7.	september	2012	flyttede	EASO	ind	i	sine	
nye	lokaler	i	Grand	Harbour	Valletta,	Malta.

•	I	2012	anmodede	Italien,	Luxembourg	og	Sverige	
EASO	om	støtte	og	fik	tilsagn	herom.

•	I	2013	anmodede	Bulgarien	EASO	om	støtte	og	fik	
tilsagn	herom.
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I	fokus:	det	
rådgivende	forum:

Kontakt EASO for flere oplysninger:
E-mail:	info@easo.europa.eu	
Websted:	www.easo.europa.eu	
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu	
Telefonnummer:	+356	22487500
Adresse:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	
MRS	1917,	MALTA

3.	møde	i	det	rådgivende	forum,	Malta,	27.	og	28.	november	2013

EASO’s	rådgivende	forum	har	form	af	en	
løbende	tovejsdialog,	der	giver	EASO	og	
civilsamfundet	mulighed	for	udveksling	af	
information	og	indsamling	af	viden.	

Som	europæisk	ekspertisecenter	betyder	
et	samråd	for	EASO	ikke	blot	et	årligt	møde,	
men	derimod	en	løbende	tovejsdialog,	
der	samler	eksperter	i	mange	aspekter	
vedrørende	asyl	med	det	formål	at	udveksle	
viden	og	ekspertise.	Denne	proces	giver	et	
yderligere	indblik	og	information,	der	hjælper	
EASO	med	at	udvikle	mere	omfattende	og	
avancerede	praktiske	samarbejdsværktøjer	
rettet	mod	at	støtte	gennemførelsen	af	CEAS.

EASO	er	især	interesseret	i	indholdsrelateret	
input.	Af	områder	af	særlig	interesse	
kan	nævnes	tidlig	varsling	og	beredskab,	
uddannelse,	kvalitetsprocesser,	uledsagede	
mindreårige,	opsporing	af	familier,	køn,	
udsatte	grupper,	genbosættelse,	flytning	
og	ydelse	af	støtte	i	nødsituationer	til	
medlemsstater,	der	er	udsat	for	særligt	pres.

Vil	du	være	med	i	EASO’s	rådgivende	forum?	

Så	kontakt	koordineringen	for	EASO’s	
rådgivende	forum.
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