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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Europski	potporni	
ured	za	azil	

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

O	nama
EASO je	agencija	Europske	unije	(EU)	osnovana	Uredbom	(EU)	br.	
439/2010	Europskog	parlamenta	i	Vijeća.	Agencija	ima	ključnu	ulogu	
u	konkretnoj	provedbi	Zajedničkog	europskog	sustava	azila	(CEAS).	
EASO	je	osnovan	s	ciljem	poboljšanja	praktične	suradnje	na	pitanjima	
azila	i	pomaganja	državama	članicama	da	ispune	svoje	europske	
i	međunarodne	obveze	kako	bi	pružile	zaštitu	ljudima	kojima	je	ona	
potrebna.	EASO	djeluje	kao	ekspertni	centar	za	azil.	Također	pruža	
potporu	državama	članicama	čiji	su	sustavi	azila	i	prihvata	pod	posebnim	
opterećenjem.
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EASO-ve zadaće

EASO-va	je	svrha	olakšavanje,	usklađivanje	i	jačanje	
praktične	suradnje	među	državama	članicama	
u	pogledu	mnogih	aspekata	azila.

EASO	osigurava:

1.	praktičnu	i	tehničku	potporu	državama	članicama;

2.	operativnu	potporu	državama	članicama	s	
konkretnim	potrebama	i	državama	članicama	čiji	su	
sustavi	azila	i	prihvata	izloženi	posebnom	pritisku,	
uključujući	koordinaciju	potpornih	skupina	za	azil	
(AST)	koje	čine	nacionalni	stručnjaci	za	azil;

3.	podatke	temeljene	na	dokazima	koji	su	potrebni	
za	donošenje	politika	i	zakonodavstva	EU-a	u	svim	
područjima	koja	izravno	ili	neizravno	utječu	na	azil.

Glavne aktivnosti EASO-a

EASO pruža različite vrste potpore:

trajnu potporu:	podupiranje	i	poticanje	zajedničke	
kvalitete	postupka	azila	putem	zajedničkog	
osposobljavanja,	zajedničkog	materijala	za	
osposobljavanje	u	području	azila,	zajedničke	
kvalitete	i	zajedničkih	informacija	o	zemljama	
podrijetla	(COI);

posebnu potporu:	pomoć	po	mjeri,	izgradnja	
kapaciteta,	premještanje,	specifična	potpora	te	
posebni	alati	za	nadzor	kvalitete;

hitnu potporu:	organiziranje	solidarnosti	za	
države	članice	koje	su	podložne	posebnom	
pritisku	pružanjem	privremene	potpore	i	pomoći	
u	obnavljanju	i	ponovnom	formiranju	sustava	azila	
i	prihvata;

potporu informiranju i analizi: razmjena	
i	ujedinjavanje	informacija	i	podataka	te	
analiza	i	procjena	na	razini	EU-a,	uključujući	analize	
i	procjene	trendova	diljem	EU-a;

potporu trećim zemljama (tj. zemljama koje nisu 
države članice EU-a): podupiranje	vanjske	dimenzije	
CEAS-a,	podupiranje	partnerstava	s	trećim	zemljama	
radi	postizanja	zajedničkih	rješenja,	uključujući	
potpore	putem	izgradnje	kapaciteta	i	regionalnih	
zaštitnih	programa,	te	usklađivanje	mjera	država	
članica	za	ponovno	naseljavanje.Zgrada	EASO-a.

EASO-va	misija
EASO-va	je	misija	pridonošenje	provedbi	
Zajedničkog	europskog	sustava	azila	(CEAS)	
tako	da	EASO	kao	neovisni	ekspertni	
centar	za	azil	podupire,	olakšava,	usklađuje	
i	jača	praktičnu	suradnju	među	državama	
članicama.
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Predstavljanje	logotipa	EASO-a,	inauguracijska	svečanost,	Valletta,	19.	lipnja	2011.

EASO-va načela za ispunjavanje 
zadaća:

•	organiziranje	potpore	i	pomoći	za	opće	ili	
konkretne	potrebe	sustava	azila	država	članica;

•	usklađivanje	i	poticanje	operativne	suradnje	
među	državama	članicama	i	povećanje	kvalitete;

•	djelovanje	kao	neovisni	ekspertni	centar	za	azil;

•	organiziranje	analiza	i	procjena	podataka	o	azilu	
u	cijeloj	Europskoj	uniji;

•	olakšavanje	i	poticanje	zajedničkih	mjera	
i	dosljednosti	u	području	azila;

•	angažman	uz	puno	sudjelovanje	država	članica;

•	poštovanje	odgovornosti	država	članica	i	njihovih	
odluka	u	pogledu	azila;

•	suradnja	s	Europskom	komisijom,	Europskim	
parlamentom	i	Vijećem	Europske	unije	te	drugim	
institucijama,	agencijama	i	tijelima	EU-a;

•	uključivanje	međunarodnih	organizacija	i	civilnog	
društva;

•	obavljanje	dužnosti	kao	uslužna,	nepristrana	
i	transparentna	organizacija	koja	djeluje	u	sklopu	
pravnog,	političkog	i	institucionalnog	okvira	EU-a.

EASO-v doprinos mehanizmu za 
rano uzbunjivanje, pripravnost 
i upravljanje krizom

Kako	bi	omogućio	državama	članicama	da	budu	
bolje	pripremljene	za	suočavanje	s	promjenjivim	
tokovima	tražitelja	azila,	EU	uspostavlja	mehanizam	
za	rano	uzbunjivanje,	pripravnost	i	upravljanje	
krizom.	EASO	je	uspostavio	sustav	ranog	
uzbunjivanja	i	pripravnosti	(EPS)	koji	osigurava	
podatke	za	taj	mehanizam	kako	slijedi.

Rano uzbunjivanje:

•	EASO	redovito	izrađuje	regionalna	predviđanja	
s	analizom	trendova	azila	i	čimbenika	odbijanja	
i	privlačenja,	kao	i	scenarije	rizika.	Oni	se	temelje	
na	podacima	koje	pružaju	države	članice,	Eurostat,	
Europska	agencija	za	upravljanje	operativnom	
suradnjom	na	vanjskim	granicama	država	članica	
Europske	unije	(Frontex),	Ured	visokog	predstavnika	
Ujedinjenih	naroda	za	izbjeglice	(UNHCR)	
i	Međunarodna	organizacija	za	migracije,	između	
ostalih,	u	kombinaciji	s	ažuriranim	informacijama	
o	zemljama	podrijetla	(COI)	koje	izrađuje	EASO.

Pripravnost:

•	EASO	osigurava	alate	kojima	pruža	potpore	
državama	članicama	kako	bi	bile	pripravne	za	priljev	
tražitelja	azila	i	promjene	u	priljevu	te	osigurava	
osposobljavanje,	informacije	o	zemljama	podrijetla	
(COI),	kvalitetu	alata	i	podupire	analizu	i	provedbu	
zakonodavstva	EU-a.

Upravljanje krizom:

•	EASO-va	je	primarna	zadaća	potpora	državama	
članicama	koje	su	izložene	posebnom	pritisku.	
To	se	ostvaruje	nizom	operativnih	mjera	poput	
razmještanja	potpornih	skupina	za	azil.
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EASO-vo osposobljavanje

EASO	osigurava	osposobljavanje	i	priprema	
materijale	za	osposobljavanje	kojima	se	promiče	
kvaliteta	i	usklađivanje	u	području	azila,	čime	se	
pridonosi	provedbi	CEAS-a.	Osnova	je	EASO-va	
osposobljavanja	EASO-v	kurikulum	za	izobrazbu,	
zajednički	sustav	profesionalnog	osposobljavanja	
osmišljen	za	službenike	u	području	azila	i	ostale	
ciljane	skupine	kao	što	su	rukovoditelji	i	pravni	
službenici	u	cijeloj	Europskoj	uniji.	EASO-vo	
osposobljavanje	obuhvaća	temeljne	aspekte	
postupka	azila	i	prakse	u	interaktivnim	modulima.

EASO	također	priprema	osposobljavanje	za	sudstvo	
i	sudjeluje	u	drugim	relevantnim	inicijativama	
za	osposobljavanje	koje	obuhvaćaju	razvoj	
osposobljavanja	u	suradnji	s	ostalim	agencijama	
EU-a.

Uz	aktivnosti	trajne	potpore,	EASO	organizira	ad hoc	
osposobljavanje	kao	odgovor	na	konkretne	potrebe	
država	članica	pod	posebnim	pritiskom.	U	tu	svrhu	
organizirao	je	osposobljavanje	u	Bugarskoj,	Grčkoj,	
Italiji,	Luksemburgu	i	Švedskoj.

EASO	izobrazba.

Informacije o zemljama podrijetla

Informacije	o	zemljama	podrijetla	(COI)	odnose	
se	na	informacije	o	zemlji	iz	koje	dolazi	tražitelj	
azila.	Ta	vrsta	informacija	od	ključne	je	važnosti	
za	službenike	u	području	azila	tijekom	postupka	
utvrđivanja	azila.	Informacije	o	zemljama	podrijetla	
mogu	imati	značajnu	ulogu	u	provedbi	CEAS-a.	
U	području	informacija	o	zemljama	podrijetla	EASO:

•	prikuplja	ciljane,	relevantne,	pouzdane,	točne	
i	ažurirane	informacije	o	zemljama	podrijetla	na	
transparentan	i	nepristran	način;

•	upravlja	zajedničkim	portalom	EU-a	za	informacije	
o	zemljama	podrijetla,	koji	predstavlja	zajedničku	
točku	za	pristup	informacijama	i	nudi	dodatne	
izvore	za	države	članice,	te	ga	dodatno	razvija;

•	razrađuje	zajednički	format	i	metodologiju	
za	istraživanje	i	predstavljanje	informacija	
o	zemljama	podrijetla	kako	bi	potaknuo	
usklađivanje	praksi	u	pogledu	informacija	
o	zemljama	podrijetla;

•	izrađuje	izvješća	o	najvažnijim	zemljama	
podrijetla	u	skladu	s	tim	zajedničkim	formatom	
i	metodologijom,	a	2012.	objavio	je	dva	izvješća	
o	Afganistanu;

•	organizira	radionice	za	praktičnu	suradnju	
u	pogledu	konkretne	zemlje	na	kojima	se	
razmjenjuju	informacije	o	zemljama	podrijetla	
i	raspravlja	o	praksama	te	odgovara	na	različite	
potrebe	država	članica	za	informacijama.



EASO-va posebna i hitna potpora

EASO	nudi	dvije	vrste	specifične	potpore	državama	
članicama,	odnosno	„posebnu	potporu”	i	„hitnu	
potporu”.	Posebna potpora odnosi	se	na	pomoć	
po	mjeri,	izgradnju	kapaciteta,	pojednostavljenje	
i	koordinaciju	premještanja,	specifičnu	potporu	te	
posebne	alate	za	nadzor	kvalitete.	Hitna potpora	
odnosi	se	na	organiziranje	solidarnih	aktivnosti	
za	države	članice	koje	su	izložene	posebnom	
pritisku	pružanjem	privremene	potpore	i	pomoći	
u	obnavljanju	i	ponovnom	formiranju	sustava	azila	
i	prihvata.	Slijedi	nekoliko	primjera	EASO-vih	mjera	
potpore.

EASO-va hitna potpora Grčkoj

Na	zahtjev	grčke	vlade,	EASO	je	u	veljači	2011.	
pristao	poduprijeti	Grčku	u	uspostavi	njezine	nove	
službe	za	azil,	službe	za	prvi	prihvat,	žalbenog	
tijela	i	prihvata	općenito	te	smanjenju	zaostataka	
razmještanjem	stručnjaka	iz	različitih	država	članica	
EU-a	putem	takozvanih	potpornih	skupina	za	azil	
(AST).	U	prvoj	fazi	potpore	Grčkoj,	koja	je	završila	
u	ožujku	2013.,	EASO	je	razmjestio	70	stručnjaka	iz	
14	država	članica	i	upravljao	njihovim	radom.	Ti	su	
stručnjaci	bili	podijeljeni	u	52	AST-a.	Nakon	zahtjeva	
grčke	vlade	za	daljnjom	potporom,	na	početku	
2013.	EASO	nastavlja	pružati	potporu	Grčkoj	do	
prosinca	2014.	U	toj	drugoj	fazi	EASO	pruža	potporu	
Grčkoj	razmještanjem	AST-ova	za	osposobljavanje	
o	utvrđivanju	nacionalnosti	(u	uskoj	suradnji	
s	Frontexom)	i	potporu	u	vezi	sa	sredstvima	EU-a,	
potporu	u	pogledu	prikupljanja	i	analize	statističkih	
podataka	te	potporu	u	području	informacija	
o	zemljama	podrijetla.	Ovisno	o	zahtjevu	grčke	
vlade,	EASO	može	reorganizirati	ili	ubrzati	svoje	
operativne	djelatnosti.

Potpisivanje	Operativnog	plana	s	Grčkom	u	Ateni	1.	travnja	2011.
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EASO-va posebna potpora Italiji

EASO	i	Italija	potpisali	su	4.	lipnja	2013.	plan	
o	posebnoj	potpori	kojim	se	do	kraja	2014.	
osigurava	posebna	potpora	EASO-a	Italiji	na	nizu	
prioritetnih	područja,	kao	što	su	prikupljanje	
podataka	i	analiza,	informacije	o	zemljama	
podrijetla,	Dublinski	sustav,	sustav	prihvata	
i	kapacitet	u	hitnim	slučajevima	te	osposobljavanje	
neovisnog	sudstva.	Predviđajući	da	će	se	novi	
paket	mjera	EU-a	za	azil	provoditi	u	uvjetima	
velikih	oscilacija	u	broju	pristizanja	imigranata,	te	
usporedno	s	potrebom	da	održi	visok	standard	
postupka	azila	i	prihvata,	Italija	je	bila	ponukana	
zatražiti	pomoć	EASO-a	za	ponovno	jačanje	svojih	
sustava	azila	i	prihvata.

Osim prethodno navedenih aktivnosti, EASO je 
također ponudio posebnu i/ili hitnu potporu 
Bugarskoj, Luksemburgu i Švedskoj.

EASO i premještanje unutar EU-a

U	području	premještanja	EASO	promiče,	olakšava	
i	koordinira	razmjenu	informacija	i	najboljih	praksi	
u	pogledu	premještanja	unutar	EU-a.	EASO	također	
sudjeluje	na	godišnjem	forumu	o	premještanju	
koji	pomaže	državama	članicama	u	razumijevanju	
potreba	za	premještanjem	u	neposrednoj	
budućnosti.	EASO	je	2012.	proveo	utvrđivanje	
činjeničnog	stanja	u	vezi	s	projektom	za	sustav	
premještanja	unutar	EU-a	s	Malte	(Eurema	–	
faza	I.	i	II.)	i	bilateralnim	dogovorima	između	država	
članica	EU-a,	pridruženih	zemalja	i	Malte.

Potpisivanje	Operativnog	plana	s	Bugarskom	17.	listopada	2013.



U	fokusu:	Potporne	
skupine	za	azil	

Što su to potporne skupine za azil?

Potporne	skupine	za	azil	(AST-ovi)	
sastavljene	su	od	nacionalnih	stručnjaka	
koje	EASO	razmješta	u	državu	članicu	na	
ograničeno	vrijeme	kako	bi	poduprli	sustav	
azila	te	države	članice.

Te	stručnjake	stavljaju	na	raspolaganje	
države	članice	i	oni	su	uključeni	u	EASO-vu	
„intervencijsku	bazu	za	azil”.

Koju vrstu potpore može pružiti AST?
AST-ovi	mogu	pružiti	bilo	koju	vrstu	potpore	
koju	su	dogovorili	EASO	i	država	članica	pod	
posebnim	pritiskom	s	ciljem	pripremanja	
njezina	sustava	azila	i	prihvata	te	upravljanja	
situacijom	posebnog	pritiska.

AST-ovi	mogu	osigurati	stručno	znanje	o,	
između	ostalog,	prihvatu,	osposobljavanju,	
informacijama	o	zemljama	podrijetla	te	
iskustvo	u	obradi	i	vođenju	predmeta	azila,	
uključujući	one	ranjivih	skupina.

Kako se AST-ovi mogu razmjestiti?
AST-ove	može	razmjestiti	EASO	na	zahtjev	
države	članice	čiji	je	sustav	azila	izložen	
pritisku,	uključujući	njezine	kapacitete	za	
prihvat.	Izvršni	direktor	EASO-a	i	ministar	
države	članice	koja	je	podnijela	zahtjev	
potpisuju	tada	sporazum	kojim	se	ugovaraju	
mjere	koje	trebaju	provesti	potporne	
skupine	za	azil.

Potpisivanje	dogovora	o	suradnji	između	EASO-a	i	UNHCR-a	u	Ženevi	
13.	prosinca	2013.

EASO i vanjska dimenzija 
Zajedničkog europskog sustava 
azila

EASO	ima	važnu	ulogu	u	vanjskoj	dimenziji	
Zajedničkog	europskog	sustava	azila	(CEAS)	tako	
što	jača	kapacitet	azila	i	prihvata	u	trećim	zemljama	
kako	bi	bolje	zaštitio	tražitelje	azila,	olakšava	
ponovno	naseljavanje	izbjeglica	iz	trećih	zemalja	
u	EU-u,	koje	provode	države	članice	te	surađuje	
s	trećim	zemljama	u	pogledu	pitanja	povezanih	
s	EASO-vim	obvezama	i	aktivnostima.	To	uključuje	
podupiranje	provedbe	regionalnih	zaštitnih	
programa	i	ostalih	mjera	važnih	za	trajna	rješenja.	
EASO	je	2013.	razvio	strategiju	o	vanjskoj	dimenziji	
kojom	se	definira	pristup	i	opći	okvir	unutar	kojeg	
će	agencija	razviti	svoj	rad	povezan	s	vanjskom	
dimenzijom	CEAS-a.

EASO i ponovno naseljavanje

EASO	nastoji	jačati	ulogu	EU-a	u	području	ponovnog	
naseljavanja	radi	zadovoljavanja	potrebe	za	
međunarodnom	zaštitom	izbjeglica	u	trećim	
zemljama	i	očitovanja	solidarnosti	s	njihovim	
državama	domaćinima.	EASO	u	suradnji	s	UNHCR-
om	i	Međunarodnom	organizacijom	za	migracije	
(IOM)	olakšava	ponovno	naseljavanje	izbjeglica	iz	
trećih	zemalja	u	EU-u,	koje	provode	države	članice.	
EASO	dodatno	razvija	postojeće	metodologije	i	alate	
za	jačanje	sposobnosti	država	članica	za	ponovno	
naseljavanje	izbjeglica	te	pridonosi	ocjenjivanju	
i	daljnjem	razvoju	zajedničkog	programa	EU-a	za	
ponovno	naseljavanje.
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Upravni odbor:	Upravni	odbor	tijelo	je	agencije	
za	planiranje	i	nadzor.	Sastoji	se	od	predstavnika	
država	članica	EU-a	i	pridruženih	zemalja,	Europske	
komisije	i	jednog	predstavnika	visokog	povjerenika	
Ujedinjenih	naroda	za	izbjeglice.

Savjetodavni forum:	Savjetodavni	forum	osnovan	
je	u	listopadu	2011.	radi	promicanja	angažmana	
EASO-a	u	civilnom	društvu.	Savjetodavni	forum	
redovito	savjetuje,	a	sastoji	se	od	civilnog	društva	
(uključujući	nevladinih	organizacija	(NVO),	
akademske	zajednice	i	sudstva)	te	ostalih	tijela.

EASO-va praktična suradnja:	EASO-va	praktična	
suradnja	koncept	je	koji	se	primjenjuje	na	stručnim	
sastancima,	konferencijama	i	mrežama	koje	
organizira	EASO.	EASO-ve	aktivnosti	praktične	
suradnje	slijede	zajedničku	metodologiju	
i	namijenjene	su	poboljšanju	i	maksimiziranju	
konvergencije	pristupa	za	zaštitu	potreba	tražitelja	
azila	i	njihovu	procjenu.

Administrativna i upravljačka 
struktura

Izvršni direktor: Izvršnog	direktora,	dr.	Roberta	K.	
Vissera,	imenovao	je	Upravni	odbor,	a	zadužen	je	za	
svakodnevno	upravljanje	agencijom.	Izvršni	direktor	
neovisan	je	u	obavljanju	svojih	dužnosti	i	pravni	
je	zastupnik	EASO-a.	Izvršni	direktor	odgovoran	
je	za	provedbu	programa	rada	i	odluka	Upravnog	
odbora.	Izvršnom	direktoru	u	radu	pomažu	voditelji	
jedinica/centara,	računovodstveni	službenik	te	
izvršni	ured.	Trenutačno	se	EASO	sastoji	od	četiri	
jedinice/centra,	a	to	su:

•	Jedinica	općih	poslova	i	uprave;
•	Centar	za	informiranje,	dokumentaciju	i	analizu;
•	Centar	za	operativnu	potporu;
•	Centar	za	osposobljavanje,	kvalitetu	i	stručna	
znanja.

10.	sastanak	EASO-va	Upravnog	odbora	na	Malti	4.	i	5.	veljače	2013.

Izvršni	ured

Centar	za	informiranje,	
dokumentaciju	i	analizu

Odjel	za	informiranje	
i	dokumentaciju

Odjel	za	informacije	
o	zemljama	podrijetla	

(COI)

Odjel	za	analizu	azila

Centar	za	operativnu	
potporu

Odjel	za	posebnu	i	hitnu	
potporu

Odjel	za	vanjsku	
dimenziju	i	ponovno	

naseljavanje

Centar	za	izobrazbu,	
kvalitetu	i	ekspertizu

Odjel	za	izobrazbu

Odjel	za	procjenu	
kvalitete

Jedinica	općih	poslova	
i	uprave

Odjel	za	opće	poslove

Upravni	odjel

Računovodstvo

IZVRŠNI	DIREKTOR
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Naša povijest

•	Europsko	vijeće	u	Tampereu	1999.	odobrilo	je	
uspostavljanje	Zajedničkog	europskog	sustava	
azila	(CEAS).

•	Haškim	programom	EU-a	iz	2004.	predloženo	je	
da	se	uspostavi	Europski	potporni	ured	za	azil	
(EASO).	Ured	je	zamišljen	tako	da	ima	ključnu	
ulogu	u	osiguravanju	praktične	suradnje	među	
državama	članicama	o	pitanjima	u	vezi	s	azilom.

•	Europska	komisija	predložila	je	osnivanje	EASO-a	
18.	veljače	2009.

•	U	prvom	tromjesečju	2010.	Europski	parlament	
i	Vijeće	složili	su	se	o	osnivanju	EASO-a.	Uredba	
o	EASO-u	stupila	je	na	snagu	19.	lipnja	2010.

•	EASO	je	počeo	s	radom	kao	agencija	EU-a	1.	
veljače	2011.

•	Dana	1.	travnja	2011.	potpisan	je	prvi	operativni	
plan	EASO-a	za	potporu	rekonstrukcije	grčkog	
sustava	azila.

•	„Sporazum	o	sjedištu”	između	malteške	
vlade	i	EASO-a	potpisan	je	24.	svibnja	2011.	
Sporazumom	su	uređeni	odnosi	između	države	
članice	domaćina	i	EASO-a.

•	EASO	je	službeno	otvoren	na	Malti	19.	lipnja	
2011.

•	Dana	7.	rujna	2012.	EASO	se	preselio	u	nove	
prostorije	smještene	u	Grand	Harbouru	u	Valletti	
na	Malti.

•	Tijekom	2012.,	Italija,	Luksemburg	i	Švedska	
zatražile	su	i	dobile	EASO-vu	potporu.

•	Tijekom	2013.,	Bugarska	je	zatražila	i	dobila	EASO-
vu	potporu.

BZ-02-13-822-H
R-C

Više	informacija	o	Europskoj	uniji	dostupno	je	na	internetu		
(http://europa.eu).
Luxembourg:	Ured	za	publikacije	Europske	unije,	2014.
ISBN	978-92-9243-329-1
doi:10.2847/37901
©	Europski	potporni	ured	za	azil,	2014.
Ni	EASO	ni	bilo	koja	osoba	koja	djeluje	u	njegovo	ime	ne	mogu	se	smatrati	
odgovornima	za	moguće	načine	uporabe	informacija	koje	su	ondje	navedene.	
Umnožavanje	je	dopušteno	uz	uvjet	da	se	navede	izvor.
Tiskano u Belgiji
Tiskano	na	papiru	izbijeljenom	bez	elementarnog	klora	(ECF)

U	fokusu:	
Savjetodavni	forum

Za dodatne informacije obratite se EASO-u:
E-pošta:	info@easo.europa.eu	
Internetska	stranica:	www.easo.europa.eu	
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu	
Broj	telefona:	+356	22487500
Adresa:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	
MRS	1917,	Malta

Treći	Savjetodavni	forum	na	Malti	27.	i	28.	studenog	2013.

EASO-v	Savjetodavni	forum	predstavlja	stalni	
dvosmjerni	dijalog	koji	omogućuje	razmjenu	
informacija	i	dostupnog	znanja	između	
EASO-a	i	civilnog	društva.

Kao	europskom	ekspertnom	centru	za	
azil,	EASO-u	savjetovanje	nije	tek	godišnji	
sastanak	već	stalni	dvosmjerni	dijalog	koji	
okuplja	stručnjake	o	brojnim	aspektima	azila	
kako	bi	dijelili	znanje	i	stručna	mišljenja.	Taj	
postupak	daje	dodatni	uvid	i	informacije	
koje	pomažu	EASO-u	da	razvije	obuhvatnije	i	
naprednije	alate	za	praktičnu	suradnju	u	cilju	
podupiranja	provedbe	CEAS-a.

EASO	se	posebno	zanima	za	doprinos	
povezan	sa	sadržajem.	Područja	od	
posebnog	interesa	za	savjetovanje	
obuhvaćaju	rano	uzbunjivanje,	pripravnost,	
izobrazbu,	postupke	osiguranja	kvalitete,	
maloljetnike	bez	pratnje,	pronalaženje	
obitelji,	spolnu	pripadnost,	ranjive	skupine,	
ponovno	naseljavanje,	premještanje	i	
pružanje	hitne	potpore	državama	članicama	
koje	su	izložene	posebnom	pritisku.

Želite	li	se	pridružiti	EASO-vu	Savjetodavnom	
forumu?	

Obratite	se	koordinatorima	EASO-va	
Savjetodavnog	foruma.

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

