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European	Asylum	Support	OfficeEASO

An	Oifig	Eorpach		
Tacaíochta	do	Chúrsaí	
Tearmainn

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

Maidir	linne
Gníomhaireacht	de	chuid	an	Aontais	Eorpaigh	(AE)	is	ea	EASO,	
a	bunaíodh	de	bhun	Rialachán	(AE)	Uimh.	439/2010	ó	Pharlaimint	na	
hEorpa	agus	ón	gComhairle.	Tá	ról	lárnach	ag	an	ngníomhaireacht	maidir	
le	cur	chun	feidhme	nithiúil	an	Chomhchórais	Eorpaigh	Tearmainn	(CEAS).	
Bunaíodh	EASO	leis	an	aidhm	aige	feabhas	a	chur	ar	chomhar	praiticiúil	
maidir	le	cúrsaí	tearmainn	agus	cuidiú	leis	na	Ballstáit	a	n	oibleagáidí	
Eorpacha	agus	a	n	oibleagáidí	idirnáisiúnta	a	chomhlíonadh	chun	cosaint	
a	thabhairt	do	dhaoine	atá	i	ngátar.	Gníomhaíonn	EASO	mar	lárionad	
saineolais	maidir	le	tearmann.	Ina	theannta	sin,	soláthraíonn	sé	tacaíocht	
do	Bhallstáit	a	bhfuil	a	gcórais	tearmainn	agus	glactha	faoi	bhrú	ar	leith.	
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Cúraimí EASO

Is	é	aidhm	EASO	comhar	praiticiúil	a	éascú,	
a	chomhordú	agus	a	láidriú	i	measc	na	mBallstát	ar	
an	iliomad	gnéithe	den	tearmann.	

Soláthraíonn	EASO:

1.	tacaíocht	phraiticiúil	agus	theicniúil	do	na	
Ballstáit;

2.	tacaíocht	oibríochta	do	na	Ballstáit	a	bhfuil	
riachtanais	ar	leith	acu	agus	do	na	Ballstáit	a	bhfuil	
brú	ar	leith	ar	a	gcórais	tearmainn	agus	glactha,	
lena	n-áirítear	comhordú	ar	Fhoirne	Tacaíochta	
Tearmainn	ina	bhfuil	saineolaithe	náisiúnta	
tearmainn;

3.	ionchur	atá	bunaithe	ar	fhianaise	maidir	le	
ceapadh	beartais	agus	reachtaíocht	AE	sna	réimsí	
uile	a	bhfuil	tionchar	díreach	nó	indíreach	acu	ar	
chúrsaí	tearmainn.

Pointí fócais EASO

Soláthraíonn EASO cineálacha éagsúla 
tacaíochta:

tacaíocht bhuan:	tacaíocht	agus	spreagadh	
a	thabhairt	do	cháilíocht	choiteann	an	phróisis	
tearmainn	trí	oiliúint	choiteann,	ábhar	oiliúna	
tearmainn	coiteann,	cáilíocht	choiteann	agus	
Faisnéis	choiteann	faoin	Tír	Thionscnaimh	(COI);

tacaíocht speisialta:	cúnamh	saincheaptha,	tógáil	
acmhainne,	athlonnú,	tacaíocht	shainiúil	agus	uirlisí	
speisialta	um	rialú	cáilíochta;

tacaíocht éigeandála:	dlúthpháirtíocht	a	eagrú	do	
Bhallstáit	a	bhfuil	brú	ar	leith	orthu	trí	thacaíocht	
shealadach	agus	cúnamh	sealadach	a	sholáthar	
chun	córais	tearmainn	agus	glactha	a	dheisiú	nó	
a	atógáil;

tacaíocht faisnéise agus anailíse:	faisnéis	agus	
sonraí,	anailísí	agus	measúnuithe	a	chomhroinnt	
agus	a	chumasc	ar	leibhéal	AE,	lena	n-áirítear	
anailísí	agus	measúnuithe	ar	threochtaí	ar	fud	
an	AE;

tacaíocht tríú tíre (i.e. tír nach bhfuil in AE): tacú	
le	gné	sheachtrach	CEAS,	tacú	le	comhpháirtíochtaí	
le	tríú	tíortha	chun	teacht	ar	réitigh	choiteanna,	
lena	n-áirítear	trí	thógáil	acmhainne	agus	trí	chláir	
cosanta	réigiúnaí,	agus	comhordú	a	dhéanamh	ar	
ghníomhaíochtaí	na	mBallstát	um	athshocrú.	

Foirgneamh	EASO

Misean	EASO
Is	é	misean	EASO	cuidiú	le	feidhmiú	an	
Chomhchórais	Eorpaigh	Tearmainn	(CEAS)	
trí	thacaíocht	a	sholáthar	agus	comhar	
praiticiúil	a	éascú,	a	chomhordú	agus	
a	láidriú	i	measc	na	mBallstát	mar	lárionad	
neamhspleách	saineolais	ar	chúrsaí	
tearmainn.
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Nochtadh	lógó	EASO,	searmanas	tionscnaimh,	Vaileite,	19	Meitheamh	2011

Prionsabail EASO i dtaca lena 
chúraimí a chomhlíonadh:

•	tacaíocht	agus	cúnamh	a	eagrú	do	riachtanais	
shainiúla	nó	riachtanais	ghinearálta	chórais	
tearmainn	na	mBallstát;

•	comhar	oibríochtúil	idir	Ballstáit	a	chomhordú	
agus	a	spreagadh	agus	cáilíocht	a	fheabhsú;

•	feidhmiú	mar	lárionad	neamhspleách	saineolais	
ar	chúrsaí	tearmainn;

•	anailísí	agus	measúnuithe	ar	shonraí	tearmainn	ar	
fud	an	AE	a	eagrú;

•	gníomhaíocht	chomhpháirteach	a	éascú	agus	
a	spreagadh	agus	comhsheasmhacht	laistigh	den	
réimse	tearmainn	a	áirithiú;

•	rannpháirtíocht	le	tiomantas	iomlán	na	mBallstát;

•	meas	a	léiriú	ar	fhreagracht	na	mBallstát	agus	
a	gcinntí	i	leith	cúrsaí	tearmainn;

•	comhoibriú	leis	an	gCoimisiún	Eorpach,	le	
Parlaimint	na	hEorpa	agus	le	Comhairle	an	
Aontais	Eorpaigh,	chomh	maith	le	forais,	
gníomhaireachtaí	agus	eagraíochtaí	eile	de	
chuid	AE;

•	ról	a	thabhairt	d’eagraíochtaí	idirnáisiúnta	agus	
d’eagraíochtaí	na	sochaí	sibhialta;	

•	a	chuid	dualgas	a	chur	i	gcrích	mar	eagraíocht	
atá	dírithe	ar	sheirbhís,	atá	neamhchlaonta	agus	
follasach	laistigh	de	chreat	dlíthiúil,	beartas	agus	
institiúideach	AE.

Tionchar EASO maidir leis an 
Meicníocht um Luathrabhadh, 
Ullmhacht agus Bainistíocht 
Géarchéime

D’fhonn	a	chur	ar	chumas	na	mBallstát	a	bheith	
ullmhaithe	níos	fearr	chun	déileáil	le	sruthanna	
iarrthóirí	tearmainn	a	bhíonn	ag	athrú,	tá	
AE	ag	bunú	Meicníochta	um	Luathrabhadh,	
Ullmhacht	agus	Bainistíocht	Géarchéime.	Tá	Córas	
Luathrabhaidh	agus	Ullmhachta	curtha	ar	bun	ag	
EASO	a	bhfuil	ionchur	aige	sa	mheicníocht	sin	mar	
seo	a	leanas.

Luathrabhadh:
•	Soláthraíonn	EASO,	ar	bhonn	rialta,	forbhreathnú	
réigiúnach	le	hanailís	ar	threochtaí	tearmainn	agus	
ar	thosca	brú/tarraingthe,	chomh	maith	le	cásanna	
riosca.	Tá	sé	sin	bunaithe	ar	shonraí	arna	soláthar	
ag	na	Ballstáit,	ag	Eurostat,	ag	an	nGníomhaireacht	
Eorpach	chun	Comhar	Oibríochtúil	a	Bhainistiú	ag	
Teorainneacha	Seachtracha	Bhallstáit	an	Aontais	
Eorpaigh	(Frontex),	ag	Oifig	Ard-Choimisinéir	
na	Náisiún	Aontaithe	le	haghaidh	Dídeanaithe	
(UNHCR)	agus	ag	an	Eagraíocht	Idirnáisiúnta	um	
Imirce,	i	measc	eagraíochtaí	eile,	in	éineacht	le	COI	
cothrom	le	dáta	a	tháirgeann	EASO.

Ullmhacht:
•	Soláthraíonn	EASO	uirlisí	atá	dírithe	ar	thacú	le	
Ballstáit	a	bheith	ullmhaithe	le	haghaidh	sruthanna	
tearmainn	agus	athruithe	ar	shruthanna	tearmainn	
trí	oiliúint,	COI,	uirlisí	cáilíochta,	agus	tacaíocht	ar	
anailís	agus	ar	chur	chun	feidhme	reachtaíocht	AE	
a	chur	ar	fáil.

Bainistíocht géarchéime:
•	Tá	sé	ina	phríomhchúram	ar	EASO	tacú	leis	na	
Ballstáit	a	bhfuil	brú	ar	leith	orthu.	Déantar	an	
méid	sin	trí	roinnt	bearta	oibríochtúla	amhail	leas	
a	bhaint	as	Foirne	Tacaíochta	Tearmainn.
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Oiliúint EASO

Soláthraíonn	EASO	oiliúint	agus	ullmhaíonn	sé	
ábhair	oiliúna	chun	tacú	le	cur	chun	cinn	na	
cáilíochta	agus	an	chomhchuibhithei	réimse	an	
tearmainn,	rud	a	chuidíonn	le	cur	chun	feidhme	
an	CEAS.	Is	é	bunchloch	ghníomhaíochtaí	oiliúna	
EASO	ná	Curaclam	Oiliúna	EASO,	comhchóras	
gairmoiliúna	atá	ceaptha	d’oifigigh	thearmainn	
agus	do	spriocghrúpaí	eile	ar	nós	bainisteoirí	agus	
oifigigh	dlí	ar	fud	an	AE.	Clúdaíonn	oiliúint	EASO	
gnéithe	lárnacha	den	nós	imeachta	agus	den	
chleachtas	tearmainn	i	modúil	idirghníomhacha.

Ullmhaíonn	EASO	oiliúint	do	bhreithiúna	freisin,	
agus	glacann	sé	páirt	i	dtionscnaimh	oiliúna	
ábhartha	eile.	Ina	measc	siúd	tá	forbairt	oiliúna	
i	gcomhar	le	gníomhaireachtaí	eile	de	chuid	AE.

Chomh	maith	leis	na	gníomhaíochtaí	tacaíochta	
buana,	cuireann	EASO	seisiúin	oiliúna	ad	hoc	ar	bun	
mar	fhreagra	ar	riachtanais	shonracha	na	mBallstát	
a	bhfuil	brú	ar	leith	orthu.	Chun	na	críche	sin,	tá	
seisiúin	oiliúna	curtha	ar	bun	aige	sa	Bhulgáir,	sa	
Ghréig,	san	Iodáil,	i	Lucsamburg	agus	sa	tSualainn.

Oiliúint	EASO

Faisnéis faoin tír thionscnaimh

Tagraíonn	faisnéis	faoin	tír	thionscnaimh	(COI)	
d’fhaisnéis	faoi	na	tíortha	as	a	dtagann	an	lucht	
iarrtha	tearmainn.	Tá	an	cineál	faisnéise	sin	
riachtanach	d’oifigigh	thearmainn	le	linn	an	phróisis	
cinnte	tearmainn.	Is	féidir	ról	suntasach	a	bheith	ag	
COI	maidir	le	cur	chun	feidhme	CEAS.	Sa	réimse	COI,	
déanann	EASO	an	méid	seo	a	leanas:

•	bailíonn	sé	COI	spriocdhírithe,	ábhartha,	iontaofa,	
cruinn	agus	cothrom	ar	bhealach	follasach,	
neamhchlaonta;

•	déanann	sé	bainistiú	agus	tuilleadh	forbartha	ar	
chomhthairseach	COI	AE,	ina	gcuirtear	pointe	
iontrála	coiteann	ar	fhaisnéis	ar	fáil	agus	ina	
dtairgtear	acmhainní	breise	do	na	Ballstáit;

•	míníonn	sé	formáid	agus	modheolaíocht	
choiteann	chun	taighde	a	dhéanamh	agus	faisnéis	
a	chur	i	láthair	maidir	le	tíortha	tionscnaimh	
d’fhonn	comhchuibhiú	na	gcleachtas	COI	
a	chothú;

•	dréachtaíonn	sé	tuarascálacha	ar	na	
príomhthíortha	tionscnaimh	de	réir	na	formáide	
agus	na	modheolaíochta	coitinne	sin;	in	
2012	d’fhoilsigh	EASO	dhá	thuarascáil	ar	an	
Afganastáin;

•	eagraíonn	sé	ceardlanna	comhair	phraiticiúil	
a	bhaineann	go	sonrach	le	tíortha	ar	leith	chun	
COI	a	chomhroinnt	agus	plé	a	dhéanamh	ar	
chleachtais,	agus	freagraíonn	sé	do	na	riachtanais	
faisnéise	éagsúla	atá	ag	na	Ballstát.	



Tacaíochta speisialta agus 
éigeandála EASO

Cuireann	EASO	dhá	chineál	tacaíochta	faoi	leith	
ar	fáil	do	Bhallstáit,	“tacaíocht	speisialta”	agus	
“tacaíocht	éigeandála”.	Is	ionann	an	tacaíocht 
speisialta agus	cúnamh	saincheaptha,	tógáil	
acmhainne,	an	t-athlonnú	a	éascú	agus	comhordú	
a	dhéanamh	air,	tacaíocht	shainiúil	agus	uirlisí	
speisialta	um	rialú	cáilíochta.	Is	éard	atá	i	gceist	
leis	an	tacaíocht éigeandála	dlúthpháirtíocht	
a	eagrú	do	Bhallstáit	a	bhfuil	brú	ar	leith	orthu	trí	
thacaíocht	shealadach	agus	cúnamh	sealadach	
a	sholáthar	chun	córais	tearmainn	agus	glactha	
a	dheisiú	nó	a	atógáil.	Seo	a	leanas	roinnt	samplaí	
de	ghníomhartha	tacaíochta	EASO.

Tacaíocht éigeandála EASO don Ghréig
Tar	éis	do	rialtas	na	Gréige	iarratas	ar	thacaíocht	
a	dhéanamh,	i	bhFeabhra	2011,	thoiligh	EASO	
tacaíocht	a	thabhairt	don	Ghréig	trí	bhunú	na	
Seirbhíse	Tearmainn	nua,	na	Seirbhíse	Fáiltithe	
Tosaigh,	an	Údaráis	Achomhairc,	agus	an	ghlactha	
i	gcoitinne	agus	trí	laghdú	a	dhéanamh	ar	an	
riaráiste	trí	leas	a	bhaint	as	saineolaithe	ó	Bhallstáit	
éagsúla	AE	trí	bhíthin	na	bhFoirne	Tacaíochta	
Tearmainn,	mar	a	thugtar	orthu.	Sa	chéad	chéim	
den	tacaíocht	don	Ghréig,	a	tháinig	chun	críche	
i	Márta	2013,	rinne	EASO	imscaradh	agus	bainistiú	
ar	70	saineolaí	ó	14	Bhallstát.	Bhí	52	Fhoireann	
Tacaíochta	Tearmainn	comhdhéanta	de	na	
saineolaithe	sin.	Ar	iarratas	ó	rialtas	na	Gréige	go	
luath	in	2013	ar	a	thuilleadh	tacaíochta,	leanfaidh	
EASO	ar	aghaidh	ag	tacú	leis	an	nGréig	go	dtí	mí	
na	Nollag	2014.	Sa	dara	céim	sin,	tacaíonn	EASO	
leis	an	nGréig	trí	leas	a	bhaint	as	Foirne	Tacaíochta	
Tearmainn,	a	chuireann	oiliúint	ar	dhearbhú	
náisiúntachta	ar	fáil	(i	ndlúthchomhar	le	Frontex),	
mar	aon	le	tacaíocht	ar	chistiú	AE,	tacaíocht	
maidir	le	bailiú	agus	anailísiú	sonraí	staidrimh	

Síniú	an	phlean	oibriúcháin	leis	an	nGréig,	an	Aithin,	1	Aibreán	2011
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agus	tacaíocht	i	réimse	COI.	Agbrath	ar	an	iarratas	
ó	rialtas	na	Gréige,	is	féidir	le	hEASO	a	chuid	
oibríochtaí	a	athshocrú	nó	iad	a	threisiú.

Tacaíocht speisialta EASO don Iodáil
Ar	4	Meitheamh	2013,	shínigh	EASO	agus	an	Iodáil	
plean	tacaíochta	speisialta	ina	ndéantar	foráil	
do	thacaíocht	speisialta	EASO	don	Iodáil,	go	dtí	
deireadh	na	bliana	2014,	i	roinnt	réimsí	tosaíochta,	
amhail	bailiú	agus	anailísiú	sonraí,	COI,	córas	Bhaile	
Átha	Cliath,	córas	glactha	agus	acmhainneacht	
éigeandála,	agus	oiliúint	na	mbreithiúna	
neamhspleácha.	Agus	súil	aici	ar	chur	chun	feidhme	
phacáiste	tearmainn	nua	AE	tráth	a	raibh	dúshlán	
le	sárú	aici	i	leith	na	luaineachtaí	móra	i	líon	na	
n-imirceach	a	bhí	ag	teacht,	mar	aon	leis	an	ngá	
próiseas	tearmainn	agus	glactha	ardchaighdeáin	
a	choinneáil	ar	bun,	spreagadh	an	Iodáil	chun	
cúnamh	ar	iarraidh	ar	EASO	maidir	le	beocht	úr	chur	
ina	córais	tearmainn	agus	glactha.

Chomh maith leis na gníomhaíochtaí a luaitear 
thuas, thairg EASO tacaíocht speisialta agus/nó 
tacaíocht éigeandála don Bhulgáir, do Lucsamburg 
agus don tSualainn.

EASO agus athlonnú laistigh den AE

I	réimse	an	athlonnaithe,	déanann	EASO	malartú	
faisnéise	agus	dea-chleachtas	ar	athlonnú	laistigh	
d’AE	a	chur	chun	cinn,	a	éascú	agus	a	chomhordú.	
Bíonn	EASO	rannpháirteach	freisin	san	Fhóram	
Athlonnaithe	Bliantúil,	a	thugann	an	deis	chun	
cabhrú	le	Ballstáit	tuiscint	a	fháil	ar	na	riachtanais	
athlonnaithe	sa	tréimhse	atá	romhainn	amach.	
In	2012,	chuir	EASO	i	bhfeidhm	cleachtadh	chun	
fíricí	a	aimsiú	ar	an	Tionscadal	maidir	le	hAthlonnú	
laistigh	d’AE	ó	Mhálta	(Eurema	—	céim	I	agus	
céim	II)	agus	comhshocraíochtaí	déthaobhacha	idir	
Bhallstáit	AE,	tíortha	comhlacha	agus	Málta.

Síniú	an	Phlean	Oibriúcháin	leis	an	mBulgáir,	17	Deireadh	Fómhair	2013



Ag	díriú	ar	na	Foirne	
Tacaíochta	Tearmainn
Cad iad na Foirne Tacaíochta 
Tearmainn?

Bíonn	na	Foirne	Tacaíochta	Tearmainn	
comhdhéanta	de	shaineolaithe	náisiúnta	
arna	n-imscaradh	ag	EASO	i	mBallstát	ar	
feadh	tréimhse	theoranta	d’fhonn	tacú	le	
córas	tearmainn	an	Bhallstáit	sin.

Is	iad	na	Ballstáit	a	chuireann	saineolaithe	
den	sórt	sin	ar	fáil	agus	bíonn	siad	san	
áireamh	i	“nDíorma	um	Idirghabháil	
Tearmainn”	atá	ag	EASO.

Cén cineál tacaíochta ar féidir le 
Foireann Tacaíochta Tearmainn 
a chur ar fáil?

Is	féidir	le	Foirne	Tacaíochta	Tearmainn	
aon	tacaíocht	atá	comhaontaithe	ag	EASO	
agus	an	Ballstát	atá	faoi	bhrú	ar	leith,	agus	
bíonn	an	tacaíocht	sin	dírithe	ar	a	chóras	
tearmainn	agus	glactha	a	ullmhú	agus	
bainistiú	a	dhéanamh	ar	an	gcás	ina	bhfuil	
brú	ar	leith	i	gceist.

D’fhéadfadh	na	Foirne	Tacaíochta	
Tearmainn	sin	saineolas	a	chur	ar	fáil	
a	bhaineann,	i	measc	eile,	le	glacadh,	
le	hoiliúint,	le	faisnéis	faoi	thíortha	
tionscnaimh	agus	le	heolas	faoin	mbealach	
chun	cásanna	tearmainn	a	láimhseáil	agus	
a	bhainistiú,	lena	n-áirítear	cásanna	na	
ngrúpaí	leochaileacha.

Conas is féidir Foirne Tacaíochta 
Tearmainn a imscaradh?

Is	féidir	le	hEASO	Foirne	Tacaíochta	
Tearmainn	a	imscaradh	ar	iarraidh	
ó	Bhallstát	atá	faoi	bhrú	ar	leith	ar	
a	chóras	tearmainn,	lena	n-áirítear	a	chuid	
áiseanna	glactha.	Ansin	síníonn	Stiúrthóir	
Feidhmiúcháin	EASO	agus	aire	an	Bhallstáit	
iarrthaigh	comhaontú	ina	sonraítear	na	
gníomhartha	a	bheidh	le	cur	i	bhfeidhm	ag	
Foirne	Tacaíochta	Tearmainn.

An	socrú	oibre	EASO-UNHCR	á	shíniú,	an	Ghinéiv,	13	Nollaig	2013

EASO agus gné sheachtrach an 
Chomhchórais Eorpaigh Tearmainn

Tá	ról	tábhachtach	le	himirt	ag	EASO	sa	ghné	
sheachtrach	den	Chomhchóras	Eorpach	Tearmainn	
(CEAS)	tríd	an	acmhainn	tearmainn	agus	glactha	
i	dtríú	tíortha	a	neartú	d’fhonn	cosaint	níos	fearr	
a	thabhairt	do	lucht	iarrtha	tearmainn,	d’fhonn	an	
t-athshocrú	a	dhéanann	na	Ballstáit	ar	dhídeanaithe	
ó	thríú	tíortha	go	dtí	AE	a	éascú,	agus	d’fhonn	
comhoibriú	le	tríú	tíortha	i	gcúrsaí	a	bhaineann	le	
dualgais	agus	gníomhaíochtaí	EASO.	Áirítear	leis	
sin	tacú	le	feidhmiú	na	gclár	cosanta	réigiúnaí,	
agus	gníomhartha	eile	a	bhaineann	le	réitigh	
mharthanacha.	In	2013,	tá	straitéis	gné	seachtraí	
forbartha	ag	EASO	ina	sainítear	an	cur	chuige	agus	an	
creat	ginearálta	ina	mbeidh	EASO	ag	forbairt	a	chuid	
oibre	a	bhaineann	leis	an	ngné	sheachtrach	den	
CEAS.

EASO agus an t-athshocrú

Tá	sé	ina	chuspóir	ag	EASO	neartú	a	dhéanamh	
ar	ról	AE	i	réimse	an	athshocraithe	d’fhonn	na	
riachtanais	maidir	le	cosaint	idirnáisiúnta	a	bheidh	
ag	dídeanaithe	i	dtríú	tíortha	a	chomhlíonadh	agus	
d’fhonn	dlúthpháirtíocht	a	léiriú	lena	dtíortha	
aíochta.	Éascaíonn	EASO	an	t-athshocrú	a	dhéanann	
Ballstáit	ar	dhídeanaithe	ó	thríú	tíortha	go	dtí	AE	
i	gcomhar	leis	an	UNHCR	agus	leis	an	Eagraíocht	
Idirnáisiúnta	um	Imirce	(EII).	Déanann	EASO	
tuilleadh	forbartha	ar	mhodheolaíochtaí	agus	uirlisí	
atá	ann	cheana	chun	neartú	a	dhéanamh	ar	chumas	
na	mBallstát	maidir	le	dídeanaithe	a	athshocrú,	
agus	chun	cur	le	meastóireacht	agus	le	tuilleadh	
forbartha	ar	chomhchlár	AE	um	athshocrú.
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gníomhaireachta.	Tá	sé	comhdhéanta	d’ionadaithe	
ó	Bhallstáit	AE	agus	ó	Thíortha	Comhlacha,	ón	
gCoimisiún	Eorpach	agus	ionadaí	de	chuid	Ard-
Choimisinéir	na	Náisiún	Aontaithe	le	haghaidh	
Dídeanaithe.

An Fóram Comhchomhairleach:	Bunaíodh	an	
Fóram	Comhchomhairleach	i	nDeireadh	Fómhair	
2011	chun	rannpháirtíocht	EASO	leis	an	tsochaí	
shibhialta	a	chur	chun	cinn.	Téitear	i	gcomhairle	go	
rialta	leis	an	bhFóram	Comhchomhairleach,	agus	
cuimsítear	leis	eagraíochtaí	na	sochaí	sibhialta	
(lena	n-áirítear	eagraíochtaí	neamhrialtasacha	
(ENRanna),	acadóirí	agus	na	breithiúna)	agus	
comhlachtaí	eile.

Comhar praiticiúil EASO:	Is	ionann	comhar	
praiticiúil	EASO	agus	coincheap	a	chuirtear	
i	bhfeidhm	maidir	le	cruinnithe	saineolaithe,	
comhdhálacha	agus	líonraí	arna	n-eagrú	ag	EASO.	
Leanann	gníomhaíochtaí	comhair	phraiticiúil	
EASO	modheolaíocht	chomhchoiteann	agus	tá	
siad	ceaptha	chun	cóineasú	a	fheabhsú	agus	
a	uasmhéadú	maidir	le	cineálacha	cur	chuige	i	leith	
riachtanais	chosanta	iarrthóirí	tearmainn,	agus	
measúnú	ar	na	riachtanais	sin.

An struchtúr riaracháin agus 
bainistíochta

An Stiúrthóir Feidhmiúcháin: Tá	an	Stiúrthóir	
Feidhmiúcháin,	an	Dr	Robert	K.	Visser,	ceaptha	
ag	an	mBord	Bainistíochta,	agus	tá	sé	i	gceannas	
ar	bhainistiú	na	gníomhaireachta	ó	lá	go	lá.	
Tá	an	Stiúrthóir	Feidhmiúcháin	neamhspleách	
maidir	lenachuid	cúraimí	a	chomhlíonadh	agus	
is	é	ionadaí	dlíthiúil	EASO	é.	Bíonn	an	Stiúrthóir	
Feidhmiúcháin	freagrach	as	cur	chun	feidhme	an	
chláir	oibre	agus	as	cinntí	an	Bhoird	Bainistíochta.	
Faigheann	an	Stiúrthóir	Feidhmiúcháin	tacaíocht	
ó	na	ceannasaithe	aonaid/lárionaid,	ón	oifigeach	
cuntasaíochta	agus	ón	Oifig	Feidhmiúcháin.	Faoi	
láthair	tá	ceithre	aonad/lárionad	in	EASO,	eadhon:

•	An	tAonad	Gnóthaí	Ginearálta	agus	Riaracháin;
•	An	Lárionad	Faisnéise,	Cáipéisíochta	agus	Anailíse;
•	An	Lárionad	um	Thacaíocht	Oibríochta;
•	An	Lárionad	Oiliúna,	Cáilíochta	agus	Saineolais.

An Bord Bainistíochta:	Is	é	an	Bord	Bainistíochta	
údarás	pleanála	agus	monatóireachta	na	

An	10ú	Cruinniú	Bord	Bainistíochta	de	chuid	EASO,	Málta,	4	agus	5	Feabhra	2013

An	Oifig	Feidhmiúcháin

An	Lárionad	Faisnéise,	
Cáipéisíochta	agus	Anailíse

An	Rannóg	Faisnéise	
agus	Cáipéisíochta

An	Rannóg	COI

An	Rannóg	um	Anailís	
Tearmainn

An	Lárionad	um	Thacaíocht	
Oibríochta

An	Rannóg	Tacaíochta	
Speisialta	agus	
Éigeandála

Rannóg	na	Gné	Seachtraí	
agus	an	Athshocraithe

An	Lárionad	Oiliúna,	
Cáilíochta	agus	Saineolais

An	Rannóg	Oiliúna

An	Rannóg	Cáilíochta

An	tAonad	Gnóthaí	
Ginearálta	agus	Riaracháin

An	Rannóg	Gnóthaí	
Ginearálta

An	Rannóg	Riaracháin

Cuntasaíocht

STIÚRTHÓIR	
FEIDHMIÚCHÁIN
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Ár stair

•	Chomhaontaigh	Comhairle	Eorpach	na	bliana	
1999	in	Tampere	Comhchóras	Eorpach	Tearmainn	
(CEAS)	a	bhunú.

•	I	gClár	na	Háige	de	chuid	AE,	2004,	tograíodh	an	
Oifig	Eorpach	Tacaíochta	do	Chúrsaí	Tearmainn	
(EASO)	a	bhunú.	Ceapadh	an	Oifig	chun	ról	
ríthábhachtach	a	imirt	maidir	le	comhar	
praiticiúil	idir	na	Ballstáit	a	áirithiú	i	ndáil	le	cúrsaí	
tearmainn.

•	Bheartaigh	an	Coimisiún	Eorpach	EASO	a	chruthú	
ar	18	Feabhra	2009.

•	Sa	chéad	ráithe	de	2010,	chomhaontaigh	
Parlaimint	na	hEorpa	agus	an	Chomhairle	EASO	
a	chruthú.	Tháinig	an	rialachán	EASO	i	bhfeidhm	
ar	19	Meitheamh	2010.

•	Ar	1	Feabhra	2011,	tháinig	EASO	i	mbun	feidhme	
mar	ghníomhaireacht	de	chuid	AE.

•	Ar	1	Aibreán	2011,	síníodh	an	chéad	phlean	
oibriúcháin	de	chuid	EASO	chun	tacú	le	hatógáil	
chóras	tearmainn	na	Gréige.

•	Ar	24	Bealtaine	2011,	síníodh	an	“comhaontú	
maidir	le	suíomh”	idir	Rialtas	Mhálta	agus	EASO.	
Rialaítear	sa	chomhaontú	sin	an	caidreamh	idir	an	
Ballstát	aíochta	agus	EASO.

•	Ar	19	Meitheamh	2011,	cuireadh	tús	oifigiúil	le	
EASO	i	Málta.

•	Ar	7	Meán	Fómhair	2012,	bhog	EASO	isteach	ina	
áitreabh	nua,	atá	lonnaithe	i	gCuan	Mór	Vaileite,	
Málta.

•	In	2012,	d’iarr	an	Iodáil,	Lucsamburg	agus	an	
tSualainn	tacaíocht	ar	EASO	agus	fuair	siad	an	
tacaíocht	sin.

•	In	2013,	d’iarr	an	Bhulgáir	tacaíocht	ar	EASO	agus	
fuair	sí	an	tacaíocht	sin.

BZ-02-13-822-G
A-C

Tá	tuilleadh	eolais	faoin	Aontas	Eorpach	le	fáil	ar	an	Idirlíon		
(http://europa.eu).
Lucsamburg:	Oifig	Foilseachán	Oifigiúil	an	Aontais	Eorpaigh,	2014
ISBN	978-92-9243-328-4	
doi:10.2847/37820
©	An	Oifig	Eorpach	Tacaíochta	do	Chúrsaí	Tearmainn	2014
Níl	EASO	ná	aon	duine	a	ghníomhaíonn	ar	a	shon	freagrach	as	aon	úsáid	a	
d’fhéadfaí	a	bhaint	as	an	bhfaisnéis	atá	anseo	istigh.	Tá	atáirgeadh	an	ábhair	seo	
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Clóbhuailte	ar	pháipéar	tuartha	eiliminteach	atá	saor	ó	chlóirín	(ECF)

Ag	díriú	ar	an	bhFóram	
Comhchomhairleach

Má tá tuilleadh faisnéise uait, déan teagmháil le hEASO:
R-phost:	info@easo.europa.eu
Suíomh	Gréasáin:	www.easo.europa.eu
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu
Uimhir	theileafóin:	+356	22487500
Seoladh:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	
MRS	1917,	Malta

An	3ú	Fóram	Comhchomhairleach,	Málta,	27	agus	
28	Samhain	2013

Idirphlé	leanúnach	dhá	bhealach	is	ea	Fóram	
Comhchomhairleach	EASO	chun	faisnéis	
a	mhalartú	agus	chun	eolas	a	chomhthiomsú	
idir	EASO	agus	an	tsochaí	shibhialta.

Ina	cháil	mar	lárionad	Eorpach	don	
saineolas,	ní	díreach	cruinniú	bliantúil	a	
bhíonn	i	gceist	le	comhairliúchán	EASO,	ach	
idirphlé	leanúnach	dhá	bhealach	ina	dtugtar	
le	chéile	saineolaithe	ar	na	gnéithe	éagsúla	
de	chúrsaí	tearmainn	chun	eolas	agus	
saineolas	a	chomhroinnt.	Leis	an	bpróiseas	
sin,	cuirtear	ar	fáil	léargas	breise	agus	
faisnéis	bhreise	a	chabhraíonn	le	hEASO	
forbairt	a	dhéanamh	ar	uirlisí	comhair	
phraiticiúil	níos	cuimsithí	agus	níos	faide	
chun	cinn	atá	dírithe	ar	thacú	le	cur	chun	
feidhme	an	CEAS.

Tá	spéis	ar	leith	ag	EASO	san	ionchur	a	
bhaineann	le	hinneachar.	I	measc	na	réimsí	
spéise	ar	leith	le	haghaidh	comhairliúcháin	
tá	luathrabhadh	agus	ullmhacht,	
oiliúint,	próisis	cháilíochta,	mionaoisigh	
neamhthionlactha,	rianú	teaghlaigh,	inscne,	
grúpaí	leochaileacha,	athshocrú,	athlonnú	
agus	soláthar	tacaíochta	éigeandála	do	
Bhallstáit	atá	faoi	bhrú	ar	leith.

Ar	mhaith	leat	páirt	a	ghlacadh	i	bhFóram	
Comhchomhairleach	EASO?	

Téigh	i	dteagmháil	le	lucht	comhordaithe	
Fhóram	Comhchomhairleach	EASO.

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

