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European	Asylum	Support	OfficeEASO

Európai	Menekültügyi	
Támogatási	Hivatal	

SUPPORT	IS	OUR	MISSION

Rólunk
Az EASO az	Európai	Unió	(EU)	ügynöksége,	amelyet	a	439/2010/EU	
európai	parlamenti	és	tanácsi	rendelet	értelmében	hoztak	létre.	Az	
ügynökség	meghatározó	szerepet	játszik	a	közös	európai	menekültügyi	
rendszer	(KEMR)	konkrét	megvalósításában.	Az	EASO	azzal	a	céllal	
jött	létre,	hogy	erősítse	a	menekültügyben	folytatott	gyakorlati	
együttműködést,	és	támogassa	a	tagállamokat	a	rászorulók	védelmének	
biztosítására	vonatkozó	európai	és	nemzetközi	kötelezettségeik	
teljesítésében.	Az	EASO	a	menekültügyekben	szakértői	központnak	számít.	
Emellett	támogatást	nyújt	azoknak	a	tagállamoknak,	ahol	a	menekültügyi	
és	befogadási	rendszerek	különösen	nagy	terhelésnek	vannak	kitéve.
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Az EASO feladatai

Az	EASO	célja,	hogy	elősegítse,	összehangolja	
és	erősítse	a	tagállamok	közötti	gyakorlati	
együttműködést	a	menekültügy	különböző	
vonatkozásaiban.

Az	EASO	a	következőket	biztosítja:

1.	gyakorlati	és	technikai	támogatás	a	tagállamok	
részére;

2.	operatív	támogatás	a	különleges	szükségletekkel	
rendelkező	tagállamok	és	a	nagyon	leterhelt	
menekültügyi	és	befogadási	rendszerrel	
rendelkező	tagállamok	részére,	ideértve	a	nemzeti	
menekültügyi	szakemberekből	álló	menekültügyi	
támogató	csoportok	koordinálását;

3.	tényeken	alapuló	háttér	az	uniós	szakpolitikák	
meghatározásához	és	az	uniós	jogalkotáshoz	
minden	olyan	területen,	amely	közvetlen	vagy	
közvetett	hatással	van	a	menekültügyre.

Az EASO súlypontjai

Az EASO többféle támogatást nyújt:

állandó támogatás:	a	menedékjogi	eljárás	egységes	
minőségének	támogatása	és	ösztönzése	a	közös	
képzés,	a	közös	menekültügyi	tananyag,	a	közös	
minőség	és	a	közös	származási	országra	vonatkozó	
információk	(COI)	segítségével;

speciális támogatás:	testre	szabott	segítségnyújtás,	
kapacitásépítés,	áthelyezés,	egyedi	támogatás	és	
speciális	minőség-ellenőrzési	eszközök;

sürgősségi támogatás:	a	szolidaritás	megszervezése	
a	nagy	terhelésnek	kitett	tagállamok	számára,	
a	menekültügyi	rendszer	és	a	befogadási	rendszerek	
javításához	vagy	átalakításához	nyújtott	ideiglenes	
támogatás	és	segítség	révén;

információ és elemzési támogatás:	az	információk	
és	adatok	megosztása	és	egyesítése,	elemzések	
és	értékelések	az	EU	szintjén,	beleértve	az	Unió	
egészére	kiterjedő	tendenciaelemzéseket	és	
értékeléseket;

harmadik országok (azaz nem tagállamok) 
támogatása: a	KEMR	külügyi	vonatkozásainak	
támogatása,	a	harmadik	országokkal	kialakított	
partnerségek	támogatása	a	közös	megoldások	
érdekében,	többek	között	a	kapacitásépítési	és	
regionális	védelmi	programok	révén,	és	a	tagállamok	
áttelepítési	intézkedéseinek	összehangolása.

Az	EASO	épülete

Az	EASO	küldetése
Az	EASO	küldetése,	hogy	független	
menekültügyi	szakértői	központként	
hozzájáruljon	a	közös	európai	menekültügyi	
rendszer	(KEMR)	megvalósításához	azáltal,	
hogy	támogatást	biztosít,	és	elősegíti,	
koordinálja	és	erősíti	a	tagállamok	közötti	
gyakorlati	együttműködést.
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Az	EASO	logó	leleplezése,	nyitóünnepség,	Valletta,	2011.	június	19.

Az EASO feladatai végrehajtásában 
a következő elveket alkalmazza:

•	a	tagállami	menekültügyi	rendszerek	általános	
vagy	egyedi	szükségleteihez	igazodó	támogatás	és	
segítségnyújtás	megszervezése;

•	a	tagállamok	közötti	operatív	együttműködés	
koordinálása	és	ösztönzése	és	a	minőségi	
színvonal	emelése;

•	közreműködés	független	menekültügyi	szakértői	
központként;

•	a	menekültügyi	adatok	uniós	szintű	elemzéseinek	
és	értékeléseinek	megszervezése;

•	a	közös	fellépés	elősegítése	és	ösztönzése	és	
a	következetesség	biztosítása	a	menekültügy	
területén;

•	a	tagállamok	bevonása,	teljes	körű	elkötelezettség	
mellett;

•	a	tagállamok	felelősségének	és	menekültügyi	
döntéseiknek	a	tiszteletben	tartása;

•	együttműködés	az	Európai	Bizottsággal,	az	
Európai	Parlamenttel	és	az	Európai	Unió	
Tanácsával,	valamint	más	uniós	intézményekkel,	
ügynökségekkel	és	szervekkel;

•	a	nemzetközi	szervezetek	és	a	civil	társadalom	
bevonása;

•	a	feladatok	szolgáltatásközpontú,	pártatlan	és	
átlátható	szervezetként	való	ellátása	az	uniós	jogi,	
politikai	és	intézményi	kereten	belül.

Az EASO hozzájárulása a korai 
előrejelzésre, készültségre és 
válságkezelésre vonatkozó 
mechanizmushoz

Az	EU	létrehoz	egy	korai	előrejelzésre,	készültségre	
és	válságkezelésre	vonatkozó	mechanizmust,	
hogy	a	tagállamok	jobban	fel	legyenek	készülve	
a	menedékkérők	változó	intenzitású	beáramlásának	
kezelésére.	Az	EASO	létrehozott	egy	korai	
figyelmeztető	és	felkészültségi	rendszert	(EPS),	
amely	a	következőképpen	segíti	ezt	a	mechanizmust.

Korai figyelmeztetés:
•	Az	EASO	rendszeres	regionális	kitekintést	biztosít,	
a	menekültügyi	tendenciákról	és	a	kényszerítő/
vonzó	tényezőkről	szóló	elemzéssel,	valamint	
kockázati	forgatókönyvekkel	együtt.	Ez	többek	
között	a	tagállamoktól,	az	Eurostattól,	az	Európai	
Unió	Tagállamai	Külső	Határain	Való	Operatív	
Együttműködési	Igazgatásért	Felelős	Európai	
Ügynökségtől	(Frontex),	az	ENSZ	Menekültügyi	
Főbiztosságától	(UNHCR)	és	a	Nemzetközi	Migrációs	
Szervezettől	származó	adatokon,	valamint	az	EASO	
által	készített	naprakész,	származási	országra	
vonatkozó	információkon	alapul.

Felkészültség:
•	Az	EASO	különféle	eszközökkel	támogatja	
a	tagállamokat	a	menekültügyi	áramlatokra	és	
az	áramlatok	változásaira	való	felkészülésben,	és	
ehhez	képzést,	származási	országokra	vonatkozó	
információkat,	minőségügyi	eszközöket	és	elemzési	
támogatást	nyújt,	emellett	segíti	az	uniós	joganyag	
végrehajtását.

Válságkezelés:
•Az	EASO	egyik	elsődleges	feladata,	hogy	
támogassa	a	különösen	nagy	terhelésnek	kitett	
tagállamokat.	Ez	különféle	operatív	intézkedésekkel,	
például	a	menekültügyi	támogató	csoportok	
kirendelésével	történik.

	©
	D
O
I	M

al
ta



4

EASO-képzés

Az	EASO	képzést	biztosít	és	tananyagokat	
állít	össze,	hogy	a	menekültügy	területén	
támogassa	a	minőségjavulást	és	a	harmonizációt,	
közreműködve	ezáltal	a	KEMR	megvalósításában.	
Az	EASO	képzési	tevékenységeinek	sarokköve	az	
EASO	képzési	tanterv,	az	EU	területén	dolgozó	
menekültügyi	tisztviselők	és	más	célcsoportok	
–	például	vezetők	és	jogi	tisztviselők	–	részére	
összeállított	közös	szakképzési	rendszer.	Az	EASO	
képzés	interaktív	modulok	keretében	foglalkozik	
a	menekültügyi	eljárás	és	gyakorlat	fő	aspektusaival.

Az	EASO	az	igazságszolgáltatás	számára	is	készít	
oktatási	anyagot,	emellett	részt	vesz	más	képzési	
kezdeményezésekben	is.	Ebbe	beletartozik,	hogy	
más	uniós	ügynökségekkel	együttműködésben	
dolgozza	ki	a	képzési	anyagot.

Az	állandó	támogatási	tevékenységeken	túl	az	EASO	
a	különösen	nagy	terhelésnek	kitett	tagállamok	
konkrét	igényeire	reagálva	eseti	képzéseket	is	
biztosít.	Ennek	érdekében	külön	képzéseket	tartott	
Bulgáriában,	Görögországban,	Olaszországban,	
Luxemburgban	és	Svédországban.

EASO-képzés

A származási országra vonatkozó 
információk

A	származási	országra	vonatkozó	információ	(COI)	
azokról	az	országokról	ad	tájékoztatást,	ahonnan	
a	menedékkérők	származnak.	A	menekültügyi	
tisztviselőknek	a	menedékjogról	szóló	
döntéshozatali	folyamathoz	feltétlen	szükségük	van	
az	ilyenfajta	információra.	A	COI	jelentős	szerepet	
játszhat	a	közös	európai	menekültügyi	rendszer	
megvalósításában.	A	COI	területén	az	EASO:

•	átlátható,	pártatlan	módon	gyűjti	a	célirányos,	
releváns,	megbízható,	pontos	és	naprakész	COI-t;

•	kezeli	és	továbbfejleszti	az	EU	közös	COI-portálját,	
amely	az	információ	közös	hozzáférési	pontja,	és	
a	tagállamok	számára	további	forrásokat	kínál;

•	közös	formátumot	és	módszertant	dolgoz	ki	
a	származási	országokra	vonatkozó	információk	
kutatásához	és	bemutatásához,	hogy	támogassa	
a	COI-gyakorlatok	harmonizálását;

•	a	közös	formátum	és	módszertan	alapján	
jelentéseket	készít	a	legfontosabb	származási	
országokról;	az	EASO	2012-ben	két	jelentést	adott	
ki	Afganisztánról;

•	országspecifikus	gyakorlati	munkaértekezleteket	
szervez	a	COI	megosztása,	az	eljárások	
megvitatása	és	a	tagállamok	különféle	információs	
szükségleteinek	megválaszolása	érdekében.



Az EASO speciális és sürgősségi 
támogatása

Az	EASO	kétfajta	egyedi	támogatást	adhat	
a	tagállamoknak:	úgynevezett	speciális	támogatást,	
illetve	sürgősségi	támogatást.	A	speciális támogatás 
testre	szabott	segítségnyújtást,	kapacitásépítést,	
az	áthelyezés	elősegítését	és	koordinálását,	egyedi	
támogatást	és	speciális	minőség-ellenőrzési	
eszközöket	jelent.	A	sürgősségi támogatás	a	nagy	
terhelésnek	kitett	tagállamokkal	való	szolidaritás	
megszervezését	jelenti,	a	menekültügyi	rendszer	
és	a	befogadási	rendszerek	javításához	vagy	
átalakításához	nyújtott	ideiglenes	támogatás	és	
segítség	révén.	Az	alábbiakban	az	EASO	támogatási	
intézkedéseinek	néhány	példája	következik.

Az EASO Görögországnak nyújtott sürgősségi 
támogatása

A	görög	kormány	kérése	nyomán	az	EASO	2011	
februárjában	beleegyezett,	hogy	támogatást	
nyújtson	Görögországnak	az	új	menekültügyi	
szolgálata,	az	első	befogadási	szolgálata,	az	új	
fellebbviteli	hatósága	létrehozásában,	általában	a	
befogadásban	és	az	ügyhátralék	csökkentésében	–	
azáltal,	hogy	az	úgynevezett	menekültügyi	támogató	
csoportok	közreműködésével	különböző	uniós	
tagállam	szakértőit	igénybe	veszi.	A	Görögországnak	
szóló	támogatás	első,	2013.	márciusig	tartó	
szakaszában	az	EASO	14	tagállam	70	szakértőjét	
rendelte	ki	és	irányította.	Ezekből	a	szakértőkből	
52	menekültügyi	támogató	csoport	alakult.	Miután	
a	görög	kormány	2013	elején	további	támogatást	
kért,	az	EASO	2014.	decemberig	folytatja	
Görögország	támogatását.	Az	EASO	a	második	
szakaszban	a	menekültügyi	támogató	csoportok	
kirendelésével	segíti	Görögországot.	A	csoportok	
képzést	tartanak	az	állampolgárság	megállapításáról	
(szoros	együttműködésben	a	Frontexszel),	emellett	

A	műveleti	terv	aláírása	Görögországgal,	Athén,	2011.	április	1.
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támogatják	az	uniós	finanszírozás	felhasználását,	
a	statisztikai	adatok	gyűjtését	és	elemzését	és	a	
COI	területét.	Az	EASO	a	görög	kormány	kérésétől	
függően	átszervezheti	vagy	felgyorsíthatja	
műveleteit.

Az EASO Olaszországnak nyújtott speciális 
támogatása

Az	EASO	és	Olaszország	2013.	június	4-én	speciális	
támogatási	tervet	írt	alá,	amelynek	értelmében	
az	EASO	2014	végéig	speciális	támogatást	nyújt	
Olaszországnak	több	kiemelt	területen,	például	az	
adatgyűjtés	és	elemzés,	a	COI,	a	dublini	rendszer,	
a	befogadási	rendszer,	a	sürgősségi	kapacitás	és	
a	független	igazságszolgáltatás	képzése	terén.	Az	
új	uniós	menekültügyi	csomag	végrehajtására	való	
felkészülés	mellett	az	érkező	bevándorlók	számának	
jelentős	ingadozása,	valamint	a	menekültügyi	
és	befogadási	folyamat	magas	színvonalának	
fenntartása	együttesen	arra	késztette	Olaszországot,	
hogy	az	EASO	segítségét	kérje	a	menekültügyi	és	
befogadási	rendszereinek	újbóli	megerősítéséhez.

A fent említett tevékenységeken túl az EASO 
Bulgáriának, Luxemburgnak és Svédországnak 
is felajánlotta speciális és/vagy sürgősségi 
támogatását.

Az EASO és az EU-n belüli 
áthelyezés

Az	áthelyezés	terén	az	EASO	ösztönzi,	támogatja	és	
koordinálja	az	EU-n	belüli	áthelyezésre	vonatkozó	
információk	és	bevált	módszerek	cseréjét.	Az	
EASO	az	éves	áthelyezési	fórumon	is	részt	vesz,	
amelynek	segítségével	a	tagállamok	megismerhetik	
a	közeljövőben	várható	áthelyezési	igényeket.	
Az	EASO	2012-ben	tényfeltárást	végzett	a	Máltáról	
történő,	EU-n	belüli	áthelyezési	projekthez	
(Eurema	–	I.	és	II.	szakasz)	és	az	uniós	tagállamok,	
társult	országok	és	Málta	közötti	kétoldalú	
megállapodásokhoz.

A	műveleti	terv	aláírása	Bulgáriával,	2013.	október	17.



Középpontban:	
a	menekültügyi	
támogató	csoportok
Kik a menekültügyi támogató 
csoportok tagjai?

A	menekültügyi	támogató	csoportok	
nemzeti	szakértőkből	állnak,	akiket	az	EASO	
határozott	időre	rendel	ki	egy	tagállamba,	
hogy	támogassák	az	említett	tagállam	
menekültügyi	rendszerét.

Ezek	a	tagállamok	által	biztosított	szakértők	
szerepelnek	az	EASO	menekültügyi	
intervenciós	szakértői	állományában.

Milyen jellegű támogatást adhat egy 
menekültügyi támogató csoport?

A	menekültügyi	támogató	csoportok	az	
EASO	és	a	különösen	nagy	terhelésnek	
kitett	tagállam	közötti	megállapodás	alapján	
bármilyen	támogatást	megadhatnak	annak	
érdekében,	hogy	felkészítsék	a	menekültügyi	
és	befogadási	rendszert,	és	kezeljék	
a	különösen	nagy	terheléssel	járó	helyzeteket.

A	menekültügyi	támogató	csoportok	
szakértelmükkel	segíthetik	többek	között	
a	befogadás,	a	képzés,	a	származási	
országokra	vonatkozó	információk	és	
ismeretek	és	a	menekültügyi	esetek,	köztük	
a	veszélyeztetett	csoportok	kezelésének	
területét.

Hogyan lehet kirendelni a 
menekültügyi támogató 
csoportokat?
A	menekültügyi	támogató	csoportokat	az	
EASO	rendeli	ki,	a	menekültügyi	rendszerre	
és	ezenbelül	a	befogadási	létesítményekre	
nehezedő,	különösen	nagy	terhelésnek	
kitett	tagállam	kérésére.	Az	EASO	ügyvezető	
igazgatója	és	a	megkereső	tagállam	minisztere	
ezután	megállapodást	írnak	alá,	amelyben	
rögzítik	a	menekültügyi	támogató	csoportok	
által	végrehajtandó	intézkedéseket.

Az	EASO–UNHCR	együttműködési	megállapodás	aláírása,	Genf,	2013.	
december	13.

Az EASO és a közös európai 
menekültügyi rendszer külügyi 
vonatkozásai

Az	EASO	fontos	szerepet	játszik	a	közös	
európai	menekültügyi	rendszer	(KEMR)	külügyi	
vonatkozásaiban	azzal,	hogy	erősíti	a	harmadik	
országok	menekültügyi	és	befogadási	kapacitását,	
hogy	ezáltal	megfelelőbb	védelmet	nyújtson	
a	menedékkérőknek,	elősegítse	a	harmadik	
országokból	az	Unióba	érkező	menekültek	
tagállamok	általi	áttelepítését,	és	együttműködjön	
a	harmadik	országokkal	az	EASO	feladataival	és	
tevékenységeivel	kapcsolatos	kérdésekben.	Ebbe	
beletartozik	a	regionális	védelmi	programok	
és	más,	tartós	megoldást	nyújtó	intézkedések	
végrehajtásának	támogatása.	Az	EASO	2013-
ban	készítette	el	külügyi	stratégiáját,	és	ebben	
meghatározta	azt	a	megközelítést	és	általános	
keretet,	amelyen	belül	az	ügynökség	kialakítja	a	
KEMR	külügyi	vonatkozásaival	kapcsolatos	munkáját.

Az EASO és az áttelepítés

Az	EASO	arra	törekszik,	hogy	az	áttelepítés	
terén	megerősítse	az	EU	szerepét,	hogy	eleget	
tegyen	a	harmadik	országokban	lévő	menekültek	
nemzetközi	védelem	iránti	igényének,	és	
szolidaritást	tanúsítson	a	fogadó	országuk	
iránt.	Az	EASO	az	UNHCR-rel	és	a	Nemzetközi	
Migrációs	Szervezettel	(IOM)	együttműködésben	
segíti	a	harmadik	országokból	az	EU-ba	érkező	
menekültek	tagállamok	általi	áttelepítését.	Az	
EASO	továbbfejleszti	a	meglévő	módszereket	
és	eszközöket,	hogy	megerősítse	a	tagállamok	
menekültek	áttelepítésére	irányuló	képességét,	és	
közreműködik	a	közös	uniós	áttelepítési	program	
további	értékelésében	és	továbbfejlesztésében.
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Az igazgatótanács:	az	igazgatótanács	az	ügynökség	
tervezést	és	ellenőrzést	végző	szerve.	Az	uniós	
tagállamok,	a	társult	országok	és	az	Európai	
Bizottság	képviselőiből,	valamint	az	ENSZ	
Menekültügyi	Főbiztosságának	képviselőjéből	áll.

A konzultációs fórum:	a	konzultációs	fórum	2011.	
októberben	alakult	meg,	hogy	támogassa	az	EASO	
párbeszédét	a	civil	társadalommal.	A	konzultációs	
fórum	rendszeresen	összeül,	és	a	civil	társadalom	
(ideértve	a	nem	kormányzati	szervezeteket,	
a	tudományos	szférát	és	az	igazságszolgáltatást)	
képviselőiből	és	más	szervekből	áll.

Az EASO gyakorlati együttműködése:	az	EASO	
gyakorlati	együttműködésének	fogalma	alatt	
az	EASO	által	szervezett	szakértői	üléseket,	
konferenciákat	és	hálózatokat	kell	érteni.	Az	
EASO	gyakorlati	együttműködési	tevékenységei	
közös	módszertan	szerint	épülnek	fel,	és	arra	
irányulnak,	hogy	javítsák	és	maximálisra	növeljék	
a	menedékkérőkkel	szembeni	megközelítések	és	
a	védelmi	igényeik	felmérésének	konvergenciáját.

Az igazgatási és irányítási struktúra

Az ügyvezető igazgató: Dr.	Robert	K.	Visser	
ügyvezető	igazgatót	az	igazgatótanács	nevezte	
ki.	Ő	felel	az	ügynökség	napi	szintű	munkájának	
irányításáért.	Az	ügyvezető	igazgató	feladatai	
ellátása	során	független.	Az	ügyvezető	igazgató	
az	EASO	jogi	képviselője.	Feladata	többek	
között	a	munkaprogram	és	az	igazgatótanács	
határozatainak	végrehajtása.	Az	ügyvezető	
igazgató	munkáját	az	osztályok/központok	vezetői,	
a	számvitelért	felelős	tisztviselő	és	az	ügyvezető	
hivatal	támogatja.	Az	EASO	jelenleg	négy	osztályból/
központból	áll,	amelyek	a	következők:

•	Általános	ügyek	és	adminisztrációs	osztály;
•	Információs,	dokumentációs	és	elemzési	központ;
•	Operatív	támogatási	központ;
•	Képzési,	minőségügyi	és	szakmai	központ.

Az	EASO	igazgatótanácsának	tizedik	ülése,	Málta,	2013.	február	4–5.

Ügyvezető	hivatal

Információs,	dokumentációs	
és	elemzési	központ

Információs	és	
dokumentációs	osztály

Származási	országokkal	
foglalkozó	osztály

Menekültügyi	
elemzésekért	felelős	

osztály

Operatív	támogatási	
központ

Különleges	és	sürgősségi	
támogatási	osztály

Külügyi	és	áthelyezési	
osztály

Képzési,	minőségügyi	
és	szakmai	központ

Képzési	osztály

Minőségügyi	osztály

Általános	ügyek	és	
adminisztrációs	osztály

Általános	ügyek	osztálya

Adminisztrációs	osztály

Könyvvitel

ÜGYVEZETŐ	IGAZGATÓ
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Történetünk

•	Az	Európai	Tanács	1999.	évi	tamperei	ülésén	
megállapodott	egy	közös	európai	menekültügyi	
rendszer	(KEMR)	létrehozásáról.

•	Az	EU	2004-es	hágai	programjában	javasolta	az	
Európai	Menekültügyi	Támogatási	Hivatal	(EASO)	
létrehozását.	A	hivatalt	úgy	tervezték,	hogy	
meghatározó	szerepet	töltsön	be	a	tagállamok	
közötti,	menekültügyi	kérdésekkel	kapcsolatos	
együttműködésben.

•	Az	Európai	Bizottság	2009.	február	18-án	javasolta	
az	EASO	létrehozását.

•	Az	Európai	Parlament	és	a	Tanács	2010	első	
negyedévében	állapodott	meg	az	EASO	
létrehozásáról.	Az	EASO-rendelet	2010.	június		
19-én	lépett	hatályba.

•	Az	EASO	2011.	február	1-jén	kezdte	meg	
működését	uniós	ügynökségként.

•	Az	EASO	első	műveleti	tervét	2011.	április	1-jén	
írták	alá,	hogy	támogassa	a	görög	menekültügyi	
rendszer	újjáépítését.

•	A	máltai	kormány	és	az	EASO	közötti	székhely-
megállapodás	aláírására	2011.	május	24-én	került	
sor.	A	megállapodás	szabályozza	a	fogadó	tagállam	
és	az	EASO	közötti	kapcsolatot.

•	Az	EASO	hivatalos	megnyitója	2011.	június	19-én,	
Máltán	volt.

•	Az	EASO	2012.	szeptember	7-én	beköltözött	
a	máltai	Valletta	nagy	kikötőjében	található	új	
székhelyére.

•	2012-ben	Olaszország,	Luxemburg	és	Svédország	
kérte	és	vette	igénybe	az	EASO	támogatását.

•	2013-ban	Bulgária	kért	és	kapott	támogatást	az	
EASO-tól.

BZ-02-13-822-H
U
-C
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Középpontban:	
a	konzultációs	fórum

További információért forduljon az EASO-hoz:
E-mail:	info@easo.europa.eu	
Weboldal:	www.easo.europa.eu	
Facebook:	www.facebook.com/easo.eu	
Telefonszám:	+356	22487500
Cím:	MTC	Block	A,	Winemakers	Wharf,	Grand	Harbour	Valletta,	MRS	1917,	
Malta

Harmadik	konzultációs	fórum,	Málta,	2013.	november	27–28.

A	konzultációs	fórum	révén	folyamatos,	
kétirányú	párbeszéd	zajlik,	amely	teret	
ad	az	EASO	és	a	civil	társadalom	közötti	
információcseréhez	és	a	szakismeretek	
egyesítéséhez.

Európai	szakértői	központ	lévén	az	EASO-
val	folytatott	konzultáció	nemcsak	egy	
éves	értekezletet	jelent,	hanem	olyan	
kétirányú	párbeszédet	is,	amelynek	
köszönhetően	a	szakértők	a	menekültügy	
számos	vonatkozásában	megoszthatják	
egymással	ismereteiket	és	szakértelmüket.	
Ez	a	folyamat	hasznos	betekintéssel	és	
információkkal	szolgál,	ez	pedig	segíti	az	
EASO-t	abban,	hogy	szélesebb	körű,	magas	
szintű	gyakorlati	együttműködési	eszközöket	
dolgozzon	ki	a	KEMR	megvalósításának	
támogatására.

Az	EASO-t	különösen	a	tartalmi	jellegű	
közreműködés	érdekli.	A	konzultáció	
szempontjából	különösen	nagy	érdeklődésre	
számot	tartó	területek	közé	tartozik	a	korai	
figyelmeztetés	és	felkészültség,	a	képzés,	
a	minőségügyi	folyamatok,	a	kísérő	nélküli	
kiskorúak,	a	család	felkutatása,	a	nemek	
kérdései,	a	veszélyeztetett	csoportok,	az	
áttelepítés,	az	áthelyezés	és	a	különösen	
nagy	terhelésnek	kitett	tagállamoknak	
nyújtott	sürgősségi	támogatás.

Szívesen	csatlakozna	az	EASO	konzultációs	
fórumához?	

Forduljon	az	EASO	konzultációs	fórumának	
koordinátorához!

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

